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iDARE: ISTANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAÖI HERGON NEŞROLUNUR SON P O S TA H.lkın ılzüdür: Halk bununla ıörür.J 
SON POSTA Halkın kulatıdır: Halk bununla ititir. 
SON POS t A Halkın dl l l dl r: Halk bununla ıöyler. 

Gul Haznll•rlnln plırlmlzl t•ftifl•rİn• alt lntıbaltır 

Gazi Hazretleri D e v le t 
Şehrimizde 

Şurası 
Dava 

Aleyhine 
Açıldı 

Reisicümhur Hz. Dün 
Akşam Boğazda Bir 
Tenezzüh icra Ettiler 

Dun aabah lstanbulu şeref
lendiren Reisicümbur Gazi Hz., 
Söğütlü , yatile Dolmabahçc 
Sarayına azimet buyururken 
limanda bulunan misafir Ame
rika gambotlanndan toplar 
ablmış, Gazi Hz. selamlanmıtbr. 

Gazi Hz. nin muvasalatlerin· 
de saraya riyaseti cllmhur 
bayrağı keşide edilmiş, bir 
müddet istikbale gelenlere 
iltifatta bulunan Reisicllmhur 
Hz. hususi dairelerine çekil
miıler, akıama kadar istirahat 
etmişlerdir. 

Gazi Hz. dUn akşam refa
katlerindeki zevat ile Sakarya 
motörüne rakip olmuşlar ve 
Boğazda bir tenezzüh yapmıı
lar, sonra Tarabyaya çıkarak 
oradan otomobille saraya av
det buyurmutlardır. Gazi Hz. 
bugün öğleye kadar sarayda 
btirahat buyurmuşlardır. 

Reisicilmhur Hazretlerine 
anı tazimatta bulunacak zevat 
için bugünden itibaren sarayda 
bir defter bulundurulacakbr. 

Hacim Bey 
lzmirde Fırka işlerini 

T etkika Başladı 

lzmir, 22 (Hususi) - İzmir 
Halk Fırkası teşkilatına memur 
edilen Giresun Meb'usu Hacim 
Muhiddin Bey buraya geldi, 
Yar.:ifesine baıladı. 

Verilen malumata göre Ha 
cim Muhittin Bey dört beş ay 
kadar şehrimizde kalarak Fır-
ka işlerini düzeltecek, on
dan sonra Ankaraya gidecektir. 

Adnan 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkü nüshadan Devam ) 
Milli bayat ne bu günden 

ibaret ne de yanndan ibaret
tir. Hudutsuz bir hayattır. 
Binaenaleyh bugUn bizim kar
tımıza çıkan ve bukadar ıstı· 

rap veren bu mülevves neı· 
riyatın bugünden ziyade ya· 
nn üzerinde nasıl müeasir 
olacaklannı dtıtllnmek mecbu
riyetindeyiz. 

1 Duamı 7 iad aayfada J 

Bir 
• 

Bu işte, Şôra, Hem 
Maznun, Hem Hikimdir 

Ankara, 22 (H. M.) - Ha- 1 
ziran batında blltçe ta1arruf 
dolayısile Devlet Şuraaında 

küçllk mikyasta bir tEnsikat 

yapılmış, aza mülizimlerile 

katiplerden bazıları kadro ha· 

rici bırakılmıştı. Bunlar ara

sında aza müliıimlerinden 

Silreyya Ağa oflu n Meı. 
hat Hanımlar de vardı. 

Öğrendiğime göre Stıreyya 
ve Melahat Hanımlar bu mu· 

amelenin kanunsuz olduğu id
diasile Devlet Şurası aleyhinde 
bir dava açmıılardır. Fakat 
kanunen bu gibi davaları Dev· 
let Şüraaı göreceği için garip
ti!'" ki bu işlere davacı ile 
da•ayı tetkik edecek makam 
birleşmiı oluyor. Siiregga A.iaolla IUırtım 

BiR SAN'AT DEDiKODUSU BÜYÜDÜ ... 

Kenan Beyin Eserleri 
Kendisinin Değilmiş. 

Heykeltraş Sabiha Ziya H. Alman 
• 

Gazetesinin ithamlarını Benimsiyor 
Milnhner Nahrihten gazetesi 

rh e yk el traş Kenan Ali Bey 
hakkında geçen gün ağır bir J 
ithamda bulundu. İki sene 
müddetle teşriki mesai muka-
velesi yaptığı (Gros) ismindeki 
Alman san'atkarına bamuka· 
vele ( 12) bin küsur lira vermesi 
icap ederken ( 1200) kilsur lira 
vererek başından savdığını, 
halbuki birçok zevat ve tehir
ler için büstler yapan Kenan 
Ali Beyin bütün bu eserleri 
Her (Groı) a yapbrdığını kay
dettikten sonra illve etmiştiı 

- Yoksa Türklerin hakıl
nas oldukları darbı meseli 
sadece eski bir zamanın ha
leti ruhiyesini mi ifade ediyor? 

Kenan Ali Bey, bu iddiaya 
ceyap Yerdi. Deki ki : 

H•6lc.ltr111 Sa6iluı ıı,. 
"- Bir heykeltrqm yanın

da, onua kaba iılerlnl bqaraa 
(o...... ' ••• ..,. .... , 

Terkos 
intikam Alıyor 

"SON POSTA" nın neıriyab 
&zerine Terkoı Şirketinin mu
kaveleıinin feshine karar Ye
rildi. Bu karardan memnun 
olmayan Terkos Şirketi hıncını 
halktan çıkarmıya teşebbUı 
etti. Semt semt balkın suyunu 
kuti. 

Bir haftadanberi nabet, mat-
baamızın liulunduğu mahalleye 
düşmüf bulunuyor. "SON POS
TA,, nın suyunu kesmek aure
tile bizden intikam almıya ça
lasan Şirket bizimle birlikte 
blUiln mahalle halkının da ıu
yuııu kesmiştir. 

Belediye, Şirketin bu kaıtl 
hareketlerine bir nihayet ver
miyecek midir? ---
Müfettiş Dayağı 

Taksim Bahçesi Müste
ciri Dayak Yemiş 

Taksim bahçesi müsteciri 
Dimitri Ef. polise mliracat 
ederek dün gece maliye mli- • 
f ettişlerinden Celil Sa it ve 
Halil Hazım Beylerin kendi
ıioden r;lkı istediklerini ve 
sonra da dayak attıklarını 
ıöylemittir. 

Ortaga Atılan Buğday Me
selesinin Esası Nedir ? 

Köylüyü Kurtarmak 
için Çare Aranıyor ... 

Eskişehir Meb' usıı Emin B. 

Ankara, 2 l (Hususi) - Bir 
mllddettenberi ortaya ablan 
buğday meselesi, bugün An-
karayı işgal ctmiye ve günden 

. 
lstanbııl meb'usu Sadettin a. 
gllne bir devlet ve memleket 
meselesi halini almıya başla
mııtır. Bu hususta köylllytı, 
(Devamı 7 inci uyfamızda) 

Ekmek Fiatı İki Üç Kuruş Artacak 
Hükumet 

Zahire 
Köylüden 
Olarak 

Vergisini Para Yerine 
Almak Fikrindedir .. 

- Ekmek fiatını okka ba
fllla iki kurut ziyadeleıtirmeli, 
~ugOnkll fiat ile yarınki fiat 
araıında husule gelecek farkı 
•a, buğdayı piyasadan pahalıya 
satın almak suretile köylünlln 
cebine koymalı, köylilyil sıkan
bdan kurtarmalı, refaha ulat· 
brmalıyız. 

- Acaba bu mümkün olur
;mu? Köylüye refah vermek 
iıterken, ellerinde un ve bui
fiay •toku bulunan tiiccan 
bu fiat farkından tmnstefit et
lniı olmaz mıyız? 

* Gazete sahasına Cumhuriyet 
baımuharriri Yunuı Nadi Be
yin atbğı bu mesele münakaşa 
edilirken, lehte ve aleyhte 
muhtelif mütalealar söylenir
ken, hldisenin birdenbire mü
him bir inkişaf devresine gir
diğini görüyoruz. 

Eğer Ankaradan gelen ha
berlere itimat edilirse: 

Bu mesele ile iştigal etmek
te olan aalihiyetli zevat diln · 
A1ıkarada Yunus Nadi B. ile 
konuşmuılardır. Bu konuşmayı 
mUteakıp iktısat Encümeni lk-

Müderrisler 
Bareme Göre Dereceleri 

T esbit Edildi 

Ankara, 22 (Husuıt) - Bnt
çe Encftmeninin bir tasnifine 
göre DarnlfUnun milderriıleri 
Baremde 2 nci dereceden 5 
inciye kadar d6rt derecedir. 
Muallimler de (5) ten (7) ye l 
kadardır. Mtıderriı muavinleri 
de 7 •• 1 laci derecelerdecHr. 

tısat Vekili Mustafa Şeref Beyin 
de huzurile toplanmış, meseleyi 

tetkik etmit ve bazı kararlar 
vermiştir. 

Eıas olarak buğday fiatmın 
fİmdikine niıbetle llakal 2, 3 
kurut farkla satılması takarrür 
etmiı gibidir. Ziraat Bankaımın 
köylüden matlubatını a1nen 
buğday olarak alması fikri de 
tasvip edilmiştir. 

Köylllnün buğday mahsulün-

den ayrıca alınarak depo edile
cek malların standarize edilerek 
ihracı cıbabı da temin oluna
caktır. 

Dahili istihlikAtta (Buğday 
koruma vergisi) llnvanile de
ğirmenlerden 2 kuruı resim 
alınması ve bu ver~nin hhılı 
ile buğday mahsulllnlln hima
yeai ve kıymetlendirilmesi fikri 
ilıerinde tam bir mutabakat 
hlsıl olmuştur. 

(Devamı 3 üncG Hyfada) 

Yeni Bir Kolej A1ezunu 1 

- Kızım, bu ıene ecnebi kolleJıni bitirdin, diplomam 
aldın, beni bir tenkit et bakayım da ne 6ğrendipü anlayıml 

- Baba, ıfydltba pantalonua paçası modaya muYafık cleiiL 



2 Sayfa SON POSTA 

lHatkın Sesi ) r D A B 1 L 1 B A B E B L E R ~~n 
Rüsumat Ümum ~ .... -. -B-.-----.-. _______ l _____ n_a_m_u_k ______ MÜ badi I 1 eri 
Müdürünün İsti- ~nı ır Orf Namına nsanlar ıı Bo Aff d·ıdi naza Buhranına rcu e 1 

fası lv e Halk z h . 1 1 Milbadiller ve muhacirler4t' 

Mecıl.st·k·· •on mu-naka- Daha Oldu e l r en em e Z Ç ~ k ı fazla maı alanların yalnız"""' '" are o muş. lcene ait borçlannın affı haklılll! 
talar ve bu arada R6au- Mecliate bir kanun kabul eP 

•at motörıerıuıa aı.m Tahkikata Göre Kazaya Kuruçeşmelilerin Davasında Depo Sahiplerinin Paris Kongresinin Ka- .. ı,tir. 
l•indeki uaulaiblQklerden 
dolayı Umum GümriUtler Sebep Fabrika Tesisab- Avukah Ôrf Ve Adetten Bahsederek ran Ziraat Bankasını DarUlfUnun Emini 
MldOrQ fhND 8. fatifa f al d M-t • E • DarGlfünun Emini Mu 
etti. Millet Mecllsmde ya- nın en ıiJ ır Tazminat Alınmamasını istiyor u eessır bnif Ra1ıt a.1• din bir amelt••t 
pılan tenkit dolayıaile bu - ~ 
tatifa, ilk memur iatifası- Balcırkay çimento fabrika· Dibaya pamuk piyuua Mil pal•ıftar. Vaal7etl iyidir • 
...... Hldiacnin halk ara· ı•nda iç pa enel bir Bu ılHunlarda Kuruçqme halkının, oraya yt:rleteD lılmlr .,anJerde oldukça ehemmiyetli Etabfi Vesikalan 
••ncla dGn te•Wt ettitlmla •---- ld L · 1 ala clı depolan yOzUadea çektilderi zarar ve &i•anclan, -Anla ber ua- bar" buL-- ge.-i•mekteclir. Va- M h li M ba akalnl aıatıya JHıyorua: ~ o u, uır ame e yar D • ı •- 111"1111 r- • te t G deletlea 

• Nuri B. - Kapalıçar1ı Kuyumcular Tetkik edildiği ıamaıı da te• tinde yuttuktan mikroplardan, nihayet bu yllzden lılycle otur- ziyetia dtbeltilmeai için tedbir- •••lkuı alaealdara HD 

Mlıak 17 • aisabn fen kaidelerine uygun mak lmklnı kalmadığından uzun uıadiye babaettik. Bu iclctialan ler ittibu etmek kere birkaç ıs eyUUe kadar •llllet 
- Geçen .On Mecliste rii· olmadım 16rüldtl. Ayni mlles- k' 1 1 b ik B b ti K alhı enel Pariste bir konıre mittir. 

ıumat motiSrlerinin garip ma· a• va a Ye resim er e teı it etf . u m&naae e e uruçetm• toplanmlfbr. Ceza 
ıesenin Osmaniye k6yilndeki kinl · d b ı k d ı al b" ki ceruı ve gümrüklerimizin ha- aa erm en azı arınan 6mtır epo an ey ıoe açb an latanbul ihracat ofiaiae ıe- Halk Fark... Meclis 

kiki bir kontrole tAbi tutul· kireç ocaklarında da on lfUn davalara ait tahilAta da karilerimiıe bildirdik. Bu daYalardan len malCimata nazaran 23 dOn toplanmıt. Ceu Muhak 
mamuı ...nztınden aenede on evvel bir facia olmUf, amele- hllkilmetten aelen 400 murah· Uaullerl kanununun birinci m..t-i 

, .. d E . l Al" A- t birisini Kuruçcşmede oturan Salih MOnir Bey açmııb. • deainl tadil etmlıtir. 
milyon liramızın havaya ıittiği en rzıacaıı 1 1 ıa &f haun iftirakile toplanan kongre 
mevzu bahaoldu. Maliye Vekili kırarken ytikaekten dilterek Salih Beyin 9'29 senesinde pamuk aanayiinia pek sıkıntılı GUmrUkler MUdUrO 
B. yapılan tenkitlere aayri va- yaralanmıı Ye Cerrahpaf8 ha•- D6rdilncü Hukuk Mahkemesin· vaziyetine bir çare bulunamıyaca- Gümrükler MüdOrü lhaan s.lıli 

· d 1 li d t - b d d aına karar vermic ve daaılmıtbr. latif ası teyit edilmemektedir. 
zıh cevaplar verdi. Bu, tenkitçi taneım e ö müft r. e aç ıgı u avaya evam a T a 
meb'uaları tatmin edememiş Fabrika bu faciayı poliıe ediliyor. Davacı olan zat kö- Bu buhraııdan memleketi- Ercüment Ekrem Bey 

mizin pamuk mahsulü de mü- M b 
olacak ki Rüsumat Mlldüril haber Yermemiştir. Faciaya milr depolarından etrafa saçı· at uat Umum Müdürü Ere 

k d 1 1 k l d 
tceısir olmuştur. Adana pamuk- ment Ekrem B. Varıova ıcfa 

Umumisi burada da en isi sebep, ameleye çilrllk ve bo- an piı i ve toz ar yllzUn en !arının ihracı kısmen azalmışbr. Müatefarhğına tayin edilmlıtir. 
izahat veraio, dediler. zuk bir varyoz Yerilmcsidir. cadde Ozerindeki evinin aene· Vaziyetin ehemmiyetini nazara p · K • 

Maliye Vekili buna razı ol- Ayni U'tlanda tetkik netice- lerce boıkaldığını iddia ediyor, dikkate alan Adana Ziraat arıs ongresı 
d B li · b' Ba k t· t Od ·· Pariste . toplanacak radyolo 

ma 1• unun zenne me us· sinde tesisatın da fenni prtla- bu zararmın kömür deposu 0 ası ıcare asma mu- kongreıine doktor Muhtere 
lar rDsumatta abpabhk hatırı ra muvafık o'.madığı anlaşıl- tarafından ~denmesini istiyor. racaat ederek, Paris kongre- di4çilik konıreaine de Halll lı 
,UdnlUyor dediler. Buglln de b A l Urük M hk b idd' b' sinde verilen kararın neticesini Beyler iştirak edeceklerdir. 
llıaan Beyin iıtifaaını okuduk. mıı r. mc eye ç varyoz a eme, u ıayı tes ıt sormuştur. Ziraat Bankasının 
Bu wfadan ben ıunu anladım. ve"eo amele başı ile fabrika için Kuruçeşmeye bir fen, bir bu meıele ile alakası, Adana Macar Tayyarecileri Tebri 
lbun Bey tenldtlere ve iatic- hakkında adli takibat yapıl- de doktor heyeti gönderdi. pamuk çiftçi ve tacirlerine iki Macar tayyarecinln Atl 

k d k h knlı. tl' 'kt d denizini geçmeleri üzerine Ta,. Yaplara daha ıerbeıt cevap ma ta ır. Her i i eyet te davacının ıye ı mı ar a avana vcr-
d 

mit bulunmasıdır. yare Cemiyeti Macar Tayyar• 
Yerebllmek için bu yolu ihti- iddiasına yerden göğe ka ar kulübüne bir tebrik telgr 
yar etmiştir. ttham edilen bir Feci Kaza · hak verdi. Afyon Meselesi gandermı,tir. 
memura yakış8: da budur. Son celsede k6Ôıür depolan Çeşme Anasonları 

Ali Riııa e. anıakklp KararBmrUk İki Kişi Sokağa Düştü, vekili, itirazlarına ıerdetmif, Amerikalılar Yeni Bir Çeımc ve havaliainde istihı.ı 
Zlaclrlllnıru caddeal 43 Biri Ôldü örf ve Adet nazarı dikkate edilen anaaonJar bu sene MOr 

Motörler meselesinde Maliye alındığı takdirde kendileri- Kanun Yaptılar kirat İnhiaar idaresi tarafınd 
Vekili Beyin izahatı meb'us· Aksarayda, Yusufpaıada 12 nin tazminata mahkum Avdat Hltla,_t B. ltldiasır. . Amerika Hükumeti afyon aatan alBmlacda.kbr. V S t 
lanm••ı ve efkarı umumiyeyi numarala Ata Beye ait ev bo- j olcaıgor "h t h kk d b' k 8 8 IJ8 8 U - cdilemiyeceklerini, tazminat ı raca ı a an a ır anun 
adamakıllı tatmin edememiı· yanmaktaydı. Bu sırada iskele den huta olanlar &lenler Yar. llyihası hazırlamışlar. Şehrimiz Belediye •Gt mcıeJeai hak-
tir. Ortada ağır bı"r itham üzerinde nakkaQ Celilcttin ve almak liıımgcldiği takdirde 'h fi . . . ld b kında yeniden tetkikata baıladı:ıt1. 

T "Bu depolar k6yiln ha•asını ı racat o sısının e e ettiği u ... 
•ar. Fakir hazinemizin ( 1 O) mil- Y orgi Efendiler çalışıyorlardı. bile bunun arsa sahibinden llyihaya göre 9 J 2 Uhi kon- bu defa halkın temiz ıüt içmr' 
yon lirası heder olduiu iddia Muvazenelerini kaybeden ifçİ- alınmaaınm dcğru olacağım, teneffüs edilemez bir bale feranımda yapılan afyon mu- ainin temin olunacağı riny.t 
ediliyor. Bu ehemmiyetsiz bir ler aekiz metre yükseklikten esasen belediyenin depo için zctirmittir. Halk evinde bile kavelenamuine imza etmemiş edlliyBor. k"I" 
yekfın değildir. Bir tahkikat sokağa dilşmüş!erdir. müsaade verdiğini aöylemiştir. rahat edemiyor. Ôrf ve Adet olan htıkftmetlerin ihracab sıkı IŞY8 1 ın Seyahati 
açılmaJı, hakikat ne iae ortaya Y orgi Efendinin başı patli- mucibince bu haksaılığa ta- bir kontrole tihi tutulacaktır. lımet Pa,anın 20 eylOlde Atl-
çıkmahdır. yarak beyni akm ' ve ölmüş- Davacı Salih Beyin avukatı hammnl edecekmiıiıl buraSJ Meseli: Her nevi paketler naya aldeceği haber verllnaekW' 

iC tnr. Celilettin Efendinin vuiye- Hidayet Bey bu itirazları örfen kömilr deposu imişi ka- gOmriikte açılacak afyon ve dir. 
Ömer B. (Çakmakçılar yokUfu l>U- ti ağırcadır. Tedavi edilmif, reddetmiş ve demiştir ki: muhteviyatını havi olup olma-

rlk , ... ham ıs) Cerrahpaşa hastanesine yata- r/Un böyle bir iddiayı kabul d 
- lhaan Beyin iatifasını nlmışbr. Kazanan tekli hakkın- -"Tazminata müstecirin ver- edemez. Belediyenin mU1aade ığı anlqaldıktan ıoora veri· 

do~· buldum. Namuslu bir d hk k ı k d mesi la~mdır. Eöer bir •ahıs d d k d"I · d lecek vesika üzerine gümr6k-••.. a ta i at zapt ma ta ır. a " ver irmesi e en ı erıoe a- ten geçirilecektir. Bunun için 
'!lemura yakdlf&Db. dtha budur. Maliye Vekili Beyin verdiği başkaınm zararlandıran bir fiilin- Yayı kazandıramaz. Hatta bu de bu gibi hUktimetlerden 
Oyleya, orta a ır i am var. izahat vazıh ve tatmin edici den bir akit dolayısile kurtul- müıaadeyi köy halkı hep bir- Amerikaya iÖndcrilen paketle
Simcli tahkikat yapılar. Memur- mahiytte dciildi. İhıan Beyin mut olaaydı, mukavele ile bat· lik olup verseler kanun na· rin üzerine büyük harflerle 
far da hiçbir nüfuzdan çekin· · "f l" b "k' "h , kasına adam o .. ldürtllp kurtul- d · k k malı aevkeden memleketin ismi ıstı asına ge mce; una ı ı ı - zarın a yıne ıymeti yo tur." 
miyerek hakikati aöylerler. timal ~eriyorum: Ya Maliye mak mümkiln olurdu. Mahkeme heyeti bu cevabı ve " afyon mukr.velenamesine 
Mu'uller varu cezalannı gö- Veklleti bu htıcumlar karşısm- imza etmemiştir,, ibaresi yazı-
rlrıer. ithamlar hak.lzla Ihsan "Bu ite örf meselesi sığmaz. dinledikten sonra karannı te- acaktır. 

da kendisini muahaze etmiıtlr d k d h 
Bey tekrar yerine çağnlır. de onun için çekilmittir. y •· Orta a ömUr epoları yüzün- ir etmiıtir. 
Meb'uılarımızdan bekleditimiz but ta yaptıklarının isabetinden h--)--8----..... ···---D------
ltayle dddi murakabelerdir. emin olan Ihsan Bey bitarafane Meç u ir Hırsız ün Gece 
Tealdtçl meb'ualaramııı tebrik bir tahkikat yapılsın diye bu- •• 
ederim. « na lnzum görmüştür. Her ne Aksarayda Bir Bekçiyi OJdürdü 

Hakin Ber Sultanıellm Kiremit • .,. iae mademki arada zayi oldu· D 2 b k dd 1 . d Ak d B b 
•aır 

72 
ğu iddia edilen bir 00 milyon tin gece saat uçu ra e erın e saray a a a 

- Rüaumat motörleri ve yardır. Elbette tahkikat yapı· Hasanalemi mahaJlesinde fsmailağa sokağındaki 9 numaralı 
alıbapça seyahatler meselesine lacakbr. Neticeyi 6ğreniriz. eve hırsız girmiş. Evdekiler feryada başlamı~, hırsız da yaka-

~--,_,---==-=---======== 

(anmamak için kaçmıya koyul· 
muıtur. Bu sırada mahalle 
bekçisi Petrukeli RUstem ağa 
harıııı yakalamak için yolu 
kesmif, fakat meçhul hırıız 
elindeki tabanca ile ateı 
ederek ı:nvallı bekçiyi öl
dlirmüştlir. Polisler bu meç· 
bul katili aramaktadırlar. 

23 Temmuz 
Y ann HGrriyetln ilin edildltf 

10 temmuza mGaadiftir. Daireler• 
tatil edilecek, tehir donanacaktafe 

Divam Muhasebat lntihabl 
Divanı Muhuebatta 7enideıl 

teıkil edilen bir daire için d• 
Millet Mecliıinde aza intihabı Y.
pılmıt. Sabık Tütün lnbiaan M• 
dürü Seyfi, Dinn Batmurakibl 
lh1an, Ba4kitlp Halit, Tütün ~O"' 
hi1ara Muhasebe MüdllrD Naı.oıı. 
Divan Muraldplerinden Emi' 
8eyler aeçilmltlerdir. 

Doktor Hikmet Bey Oldd 
Hıfx111ıhha Müzesi Müdar' 

Doktor Hikmet B. dün vefat 
ctmittir. Müzeyi Hikmt:t 8. teıil 
etmiıti. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Caketsizler J 

1: Hasan 8. - Allah Allalı... Bu adam I 2: Huan B. - Dur ıuna gidip aorayım l 
niçin &tekine, berlklneı .. Caketlerinld gtyiaiı, bakayım, elllemln keyfine niçin kantbiını 

131pbrl,. diye batırıyor? ula)'lm. 

3: Ha1an B. Birader, hcrkeı caketli 

de gezer, caketslz de ... Sen ne kanııyorsun? 

Klbya mısın? 1 

4: Herkese karışan adam - Hasan B., ' 
ketsiz gezmek modası çıkarsa elbiseler ç 
eskimez. Ben terziyim, müşterilerimin 
aını iater miyim? 
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23-Temmm 

Hergün 
Münderecatımızın çok
luğundan dercedileme
miştir. 

Ekmek Fiati iki, Üç 
Kuruş Artacak 

[Bq tarafı 1 inci aayfada ) 
Ziraat Bankasının bu me,.. 

leyi başıırabileceil ve ehem• 
miyetli bir para ile kaylerden 
buğdayı aabn almak auretile 
piyasayı tanzim •• idare ede
bileceği düşünUlmilştOr. 

Neticede lktısat Vekilinin 
bu uaalar dahilinde müstace
len bir llyiha yapması ve ll
yilıanın Meclisin bu f evkallde 
içtimaında çıkanlmas1 takarrilr 
•lmiftir. .. 

Ankaradan ilk o)ftrak gelen 
bu habere biraz daha geç 
olarak gelen ıu haber de illve 
edilmelidir: 

Düt&nülen esaslara bazı 
mtıhim maddeler daha Uive 
edilmiftir. Bu maddelere göre: 

1 - Köylü bugünkü piya
sadan 2,3 kUl'Uf fazlaya Nta
cağı buğdayın paruanı tasta
mam cebine koyacaktır. 

2 - Köylü Ziraat Bankası
na borcu varsa bunu da buğ-
day veya arpa olarak tediye 
edecektir. .. 

Hnkümet arazi vergisini de 
kiylllden buğday veya arpa 
olarak almak tasavvurundadır. .. 

Bu esasları ihtiva eden ka-
nan llyihası hazırlanmıtbr. 
Encümene verilmek llzeredir. 
Meclisin bu devresinde çıka
nlacaktır. .. 

Kanun hakkında tam bir 
fikir edinmek ve tahlil yap
mak, tatbikte verdiği netice-
leri tahmin etmek için fflphe 
yok ki, tam metnini görmek 
llzımdır. 

Emlak İadesi 
Hükumet Melise Yeni 

Bir Laviha Verdi -
Ankara, 22 (Husust) - Yu

naniatanla aramızda bazı em
ilkin iade.i için evvelce yapı· 
lan bir mukavelenin tatbiki 
hakkındaki Kanun lAyihuı 
Meclise verilmiftir. Uyibaya 
s6re ıahiplerine iadesi JAzım
selen emllk derhal tahliye 
ettirilerek Mnbadele komüsyo
nu emrine verilecektir. 

SON roSTI\ 

Son Posta'ııın Resimli Makalesi Sözün Kısası Ukalalar • 1 ..___ _______ _ 
Yeni 
Kanun 

ı~ıkarsa • * 

Eğer yeni Matbuat Kanunu 
en sert ıeklinde çakar da, hiki· 
ye ve roman yazanlardan da 
ıahadetname aranırsa ne ola· 
cak7 

1 - lnunlara rast l'•lirslnfzı Mütemadi
yen akıl verir, yol slSaterirler. Şunu şöyle 
yaparaaru&, ltu Myle olar diye her raat 
a-eldik1erlne Duihat verirl~. MutahaHıa 
seçinirler. 

2 - Fakat herkeae akıl veren bu adam
ların hayatına bakarsanız kendileri nasl· , . 
hate muhtaç ıi:Srünörler. 

3 - Bunlar, akılları kendilerine bile 
yetmlyen, Ye bu yüzden mütemadiyen mağ
lup olmıya mahküm olan kimaelerdir. Eğer 
b.qkalarına akıl vereceğine, onlnri tatbik 
edebilaelerdi, elbette ki muvaffak olurlardı. 

Ne mi olacak? Şu: MeaelA, 
bizim gazetede, muharrir ar· 
kada~ımız Tahir Bey kalemi 
eline alacak ve bir roman yaz• 
mıya başlıyııcak. Fakat. haki
katte romanı yazan yine "Ser
ver Bedi" olacak. Nasıl? 

Nasıl mı? Şöyle: Bunlar, çok ~Grültü çıkaran bot küplere 
benzerler. Tahir Bey şu sabrlarla ro

mana baılayacak: 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLE i 
"Dün Server Bedi evindeydi • 

Kendisini ziyarete gittim. Ba
na, saatlerce, büyük bir hika
ye anlatb. Sabık roman mu
harririnin ağzından duydukla
rımı aynen nakle başlıyorum: 

RUSLAR Millet Meclisinde Dün De-
._ .. * 

Bu Sene Memleketimiz- Hararetli Münakaşalar Yapıldı 
denFadaM~ Alacak~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

fzmir, 22 (Hususi) _ Tica- Ankara, 21 (Hususi) - Millet Meclisi dün Seyrisefain büt-
ret mümessili dün Ticaret çesile muamele vergisi kanununu tetkik ve kabul etti. Celse 

Odası Umumi kitibini ziyaret oldukça münakaşalı geçti. 

etti. Öğrendiğime göre Rusya Tenkitler 
bu sene memleketimizden ge-
çen senekinden fazla mal Seyrisefain Bütçesi koDUfU• 
alacakbr. Aldığı mahsw ve lurken Sırn Bey (İzmit) idare
mallann bir kısmını Ruayaya, nin küçfik limanlarda çalışa
diier mühim bir kısmına da rak milli vapurculuğu öldiire
ecnebi memleketlere gönde- ceği yerde bOyOk limanlar ara
recektir. Bu mallara mukabil sında vapur iıletme.sini, Mısır 
Ruslar eua değil, para vere- ı seferleri çok ıyı olmakla 
cektir. Ruslar bunun için milli beraber buna Odesadan vt 

bankalarımızda doksan bir Bulgar limanlarandan baş
giinlük kredi almıya çalışıyor- !anmasını, Yalovayı ihya eden 

lar. Bu meyanda Ziraat Ban- Seyrisefeinin bu suretle çok 
kasına da müracaat ettiler. gttzel bir İf yapmlf olduğunu 

lzmirdo Bir Facia 
lzmir, 22 (Hususi) - Dün 

akşam Knrataşta tramvay cad· 
desinde Urladan gelen 25 nu
maralı kamyon Hasan oğlu 
Hüseyin isminde birisini ezmiı. 
şoför yakalanmıştır. 

Müthiş Sıcaklar 

sayledi. Evelce bir Seyriaefain 
amelesi olan ifçi meb'u• 

Yaşar Bey de Seyrisefaiom 
hayvanlara yardım edece,-
ği yerde fabrikalardan 
çıkardığı işçilerile uğraşmasını 

söyledi. Bunlara lktasat Vekili 
cevap verdi. Sonra Seyrisefain 

bütçesi 5, 159, 140 lira olarak 
kabul edildi. 

Mersin, (Husus~) - Maliye 
tahsildarlarmdan Emin Bey Muamele Vergisi Kanunu 
vazifesile meşgulken sıcakların Bundan sonra Muamele Ver-
tesirile ansızın b:ıyılmqtır. gisi kanununa geçildi. Milza-

GUIUşmeler 
- Reis Pqa, bir meb'us 

diğer bir meb'usa ihtar ede

mez. sazünll geri alsın. 
Rüştll B. - Öyle ise ihtar 

ebniyorum, arz-ediyorum. 

Bu cilmle müstakil meb 'u
sun ağzmdan çıkınca etrafta 

güllişmeler oldu. 

Kanunun dün kabul olunan 

şekline göre vergi sınat mü
eueseJerin senevi on bin lira
lık ciro muamelesinin fevkinde
ki muamelelerden %6 alına
cakbr. 

Mamul 
maddeleri 
tir. 

maddelerin iptidai 
tenzil edile ek-

Eleksiz un fabrilcalan ek

mek, tuğla ve kiremit fabri
kalan ile alelümum matbaa 

mamulatı vergiden tamamen 
muaftır. 

MATBUAT " - Akşam üstü, saat tam 
yediyi çeyrek geçiyordu. Ka
dıköy iskelesinde dolaşırken, 

Layihanın Tetkiki omuzuma serçe gibi hafif bir 

Devam Ediyor l el dokundu. Başımı çevirip 
bakbm : Nebahet f Omuzuına 

Ankara, 22 (Hususi)- lhza- değen elin uyandırdığı hafif 

1 ri Encümen Matbuat layihası titreme, Nebaheti görünce şid
' Uzerindeki tetkikini bitirdi. detlendi. Aman Yarabbi!. Ne

LAyiha şimdi Dahiliye ve Ad- babet ne hale gelmiş !. Öyle 
liye encümenlerinden teşkil bir kadın tasavvur ediniz ki. .. ., 
olunan Muhtelit encümendedir. llaahır... Ertesi günkü tef· 
Muhtelit encümen cumartesiye rikanın başında şöyle iki satır: 
kadar tetkikat ynpacaktır. 11Server Dedi hikayesini şöyle 

Layiha ile birçok meb'uslar anlatmıya devam etti." Ve 
ciddi surette alAkadar olmak- hergün böyle bir mukaddime· 
ta, bunlardan mühim bir kısmı den sonra roman devam eder. 
matbuata azami derecede ser- Ve yine hergün, romsııın ba· 
besti verilmesi fikrini ileri şında şöyle veya sonunda bir 
sürmekte, fakat matbuat teca- imza : Hukuk mezunlarından 
vüzleriniıı de asgari mliddtte diplomalı muharrir, Tahir. 
tecziyesini lüzumiu görmek- Ş. A Beye - Mektubunuzu 
terdirler. tahrir müdürlüğüne verdim. 

Muhtelit encllmen yeni JA- ÇUnki ben " Son Posta ,, nın 
yihanın J 3 maddesini tetkik yaptığı bu edebiyat anketilo 
etti. Gazetecilerin tahsil kaydı hiç meşgul olmadım. Anketi 
k gazete tertip etti ve neticelerini 
aldırıldı, yalnız gazetedeki neş-

bugün ilan ediyor. Ben de, 
riyah idare edenin i!i tahsil sizin gibi, bu anketin yalnız 
yapmış olması cereyanı vardır. kariiyim- P .S 
Mes'uliyet meselesi henü: tes
bit edilmedi. Encümen bu sa
bah ta toplanarak telkilderine 
devam etti. 

Kadın VUzUmJen Cinayet 
Ortaköyde oturun Hayri 

isminde biri bir kadın mese
lesinden Müslim isminde birini 
ağır surette bıçaklayaralamtşhr. 

Edebiyat 
Anketimizin 
ıVeticesi 

Bankalar 
kere esnasında Bursa müstakil 

intihar Değilmiş meb'usu Rüştü B. ipekçiliğin 
Feridun Ef. isminde bir Alacaklılara Para Te- himayesi llizumundan bahse-

Trikotaj, ıtriyat, sun'i veya 
tabii ipek, mensucat ve çorap 

fabrikalara hariç olmak üzere 
en az beı beygire kadar "beş 
dahil" kuvvei mubarrikesi olan 
küçük sanayi müessesderi de 
muamele vergisinden müstes
nadır. 

Esans l\~acerası 

Karilerin muharrileri nasıl 
tanıdıkları hakkında açbğımıı 
anketin neticesi şudur: 

Cevaplan inlişnr eden ka
d!erimizden bazılan pek az 
isabet etmiş, bazıları iyi teş
his etmiflerdir. Muvaffak olaa 
karilerimiz şunlardır: 

-"' k k · ..ı derken : aumrü omısyoncusu ann diyesine Devam Ediyor 
Arnavutköyllnde kendisini de- - Geçen • celsede 
nize atmlf, kurtarılmı§tır. Fa- Doyçe Oriyent ve Doyçe Encümeni Reisi bana 

Biltçe 
ihtar 

k Bank Bankaları dlln de mat-at polise verdiği ifadede ettJ, cilmlesini söyledi. 
' intihara teşebbüs etmediğini, lubat sahiplerinin paralarını Uzerlne Hasan Fehmi 

Bunun 
B. ba· 

Meclis cumartesi günO bu 

devrenin son celsesini yaparak 
l tatil edilecektir. 

L--- d · d - tediyeye devam etmişlerdir. Fa-11U1Z&en enıze liıtügtlnil söy- kırdı : 
lemiıtir. kat bankaların müıknl vaziyete 

80 Amerikalı Talebe Geliyor 
Ayın yirmi betinde Praga 

npuru F elemenkten limam
ma.ıa 80 Amerikalı seyyah 
talebe getircektir. Vapur lima· 
nım1Zda Oç glln lcalacaktır. 

Kardeşini OldUrmek istemiş 
Eyipte berber Ali ve Necip 

bmiııdo iki kardeı ehemmi
yetsiz bir alacak yUzUnden 

dftımeleri, ftzerinden geçen za-
man zarfında para tedarik edi
lip bir hayli tediye yapılmiı ol
duğundan, milracaatçiler adedi 
azalmaktadır. Her iki bankanm 

• 
ister 

• 
inan, 

• • 
ister inanma! 

şimdiye kadar tediye ettikleri Geçende Millet Mecli- setelerin cinayetlere •• 
para sekiz milyon kadardır. sinde Türk matbuatına aç.ık saçık neşriyata fazla 
Ooyçe Oriyent Banktaki mev- kartı birçok ıeyler s&y- ehemmiyet verdiğini söyli-
duat sekiz milyon, Doyçe lendi. Birçok meb'uslar yerek matbuata f6yle bir 
Banktaki de ftç buçuk milyon matbuab muhtelif suçlarla temas etmek istedi. 

k d ld - d itham ettiler. lira a ar o ugun an geriye O vakte kadar bGtün 
k b k 1 Bu hücumlar ve bu tab· verilece ftç uçu mi yon lira a<sylencnlere llkayıt kalan 

kal d kti. H "ki b kirler karıısanda bizim 
ıyor eme r. er ı an- muvafık arkad••lar birden· 

f muvafık safta çalışan ar- -r 
kanan tediyatlarma aaıla ver· bire gUrlediler: .. Matbuata kadaflar ıes çıkarmadılar. 
mek için hüküm ete yapbkları Sanki Mecliste yapılan ta• hftcum hal.. Dikkat ... ,. 

Nasıl Gitmişlerdi, Ne 
Şekilde Geliyorlar ? 
Bir ay evvelisine kadar Av

rupadan getirilen esansların 
kapları için kiloda üç lira güm
rük almıyordu. Bundan sonra 
Maliye Vekaletinin verdiği bir 
emir üzerine esansların kap
larından da esasn gibi kilo 
başına (23) lira giimrilk istendi. 
Bunun Uzerine bütün esansçı 

ve ıtriyats.ılar gümrüğe gelen 
mallarını fabrikalara iade et
mişler ve esansların şlıelerle 
değil, çok hafif alAminyum 
kaplarla g6nderilmesini iste
mişlerdi. O zaman fabrikalara 
iade edilen eaanalar timdi 
aliminyum kaplarla gtlmrllj'e 
gelmiye bqlamaşhr. 

kavga etmiflcr. Necip bir 
aralık ekmek bıçağile kardo
tlnl &ldnrmek lstemif, fakat 
rakalanmaştır. ----

Bursahlar lstanbulda 

müracaate lkbsat Vekaleti arruzlar Türk matbutma Artık bUkftmet gazete .. 
mllsbet cevap veroıemiıtir. değilmiı gibi sustular. lerinin matbuatı vikayede Bir TecavUz Ve Hakaret 

Her iki banka, ihtiyaçları Fakat geçen gün Buru samimt ve bitaraf olduk- lluan uminde birisi Yusuf. 

Buraadan ıehrimize bir te
aeutlh terHp edilmtıtir. Bqr
f:lılar yarın •apurla ıelecek
erdir. 

olduğu zaman, bono mukabili meb'usu Rüştü Bey, ga- lanna, papda Me1'hat ve Zahide 
olarak Ziraat ve Oamanlı Ban- Hanımlano evine taarruı et-
kalanndan muayyen miktar ı ister inan, ister inanma! miı, sonra da poliıleri tahkire 
para çekmektedirler. ..._ ______________________ ...J yeltenmif ve yakalanm11br. 

Büyükada: Mualla Ihsan H. : 
Nazım Hikmet, V nU, Peyami 
Safa, Mahmut Beyleri 

O. A. Mehmet B. : Nazım, 
Vala, Peynmi Safa Beyleri. 

Nuriosmaniye: C. S. : Nlzım 
Hikmet Beyi 

Ortaköy, Mahmut B.: Mahmut 
Yesari, Vali Beyleri. 

F evxi Işık Bey: NAzım Hik-
met Beyi 

Bu karilerimize, tahminlerin .. 
de isabet ettikleri muharrirle-
rin birer eserleri verilecektir. 
Karilcrimiz cumartesinden iti· 
haren idarehanemize uğnyarak 
bu eserleri alabilirler. 

Halt Sahteklrlığı Var 
Bugün 9ehrimiü.n halı tacir

leri ticaret odaUDda bir içtima 
aktedecelderdir. Bu lçtimda, 
Almanyada imal edilen halıla• 
ra "Tllrk halısı,, damıaaı w
rularak eabldıtı meHletl p 
rllflllecek ve buna mbi olma
mak preleri aranacakbl' 
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Köylüleri Kandınp So
yarlarken Cürmü Meş
hut Halinde Ele Geçti 

1 Botuntu 

Artvin, ( Huauıt ) - Pazar 
•azasının Hoşnitin kayo halkın
dan Hacı Snleymnn oğlu Mu-

1 

~~~IJJJJ 
hiddin, oğlu Bayram, Hacı 

Bekir oğlu izzet, Kadir, Cemal, 
Halim lamindeki adamlar ken
dilerine doktor süsü vererek 
Ardanuç nahiyesi köylerine çı
karlar. 

içlerinden Hacı Bekir oğlu 
luet, kendisinin vaktile Abdül- wC.-- ---=------= 
lıamidln ıertabibi olduğunu 
aöylemeıi biçare köylüyll pek 
aiyade ıevindirmit ve bu ma-
ceraperestler btıyUk ikram 
görmUşlerdir. Hastası olan, 
başı ağrıyan kafile, kafile bu 
adamlara koımıya baılamışlar
dır. 

Gelen haıtalara bazan içine 
toz koydukları bir ıu veriyor, 
bir kısmına muska yazıyor, 

okuyor, mukabilinde de para, 
para veremiycnlerden sığır:, 

eşya ve saire alıyorlar. Bu 
adamlar o derece faaliyette 
bulunuyorlar ki az zamanda 
lıimleri blitnn o mmtakaya 
yayılıyor, ticaretleri de mü
kemmel surette yoluna girmiş 
bulunuyor. 

Bu sırada hAdise, zabıtaya 

aksetmiş, hepsi tutulmuşlar, 
Artvin Adliyesine verilmişler

dir. Cümlesi altışar ay hapse, 
ellişer lira para cezasına mah
kum edilmişlerdir. 

Kazazedeler OldUler 
Bandırma, (Hususi) - Ayın 

on dokuzunda Bandırma-Edin
cik yolunda vukua gelen kaza 
mecruhlarından Mehmet on-
başı ile Hüseyin ismindeki 
;ocuk bir gün sonra vefat 
~tmişlerdir. Adliye tahkikatı 

11evam ediyor. 

Pusu Kuran Caniler 
Artvin, (Hususi) - Borçka 

kazasmın Kliskilr köyünden 
Tatar oğlu Osman Ağa geçen 
akşam köyilne giderken yolda 
pusu kuran meçhul adamların 
athğı kurşunlarla beş yerinden 
vuruldu ve öldU. Caniler taki
bediliyorlar. 

Gönende Bir Yangm 
Gönen, (Hususi) - Buraya 

Oç saat mesafede bulunan Ilı
cak köyünde bir yangın çık
mış, Gönen etfaiycsi yangma 
yetişmiş, birkaç saat içinde 
bir ev, bir hayvan yandığı 
halde ıöndürülmüştür. Ev ya
narken iki metre uzunluğunda 
bir de yılanın yandıiı görül
müştür. Ayni köyde on gün 
evvel bir yangm daha olmuıtu. 
Sebebi, köy çocuklarmın har-
man kenarında mmr piıirmc
leridir. 

Gönende Zelzele 
Gönen, (Hususi) - 18 - J 9 

ıecesi ıaat 21, 1 O da bir %e1-
ıele olmuştur. Zayiat yoktur. 

Ayıntap Fıstıkları 
Gaziayıntap, (Hususi)- Bu

rada geçenlerde açılan lı Ban
kası şubesi memleketimizin 
başlıca mahsullerinden biri 
olnn fıstığı Amerikaya doğru
dan doğruya ihraca teşebbtıs 
etmiş, nllmune göndermit ve 
on ton kadar fııhk içinde 
Amerikaya teminat Yermiftir. · 

iJW 

- Hasan B., az daha bo
ğuluyordum. 

- Denizde mi? 
- Hayır ıu kadınlar ua-

ıında. 

Fırtınadan 
Korkmıyan 

Adam 
Mahalle kahvesinde bir 

adam 6vünGyor
du: 

- Ben fırtına· 
dan biç kork
mam. Ağaçlar 
kökünden kopıa, 

havaya fırlaıa 
ben yine aldıJ'lf 
etmem, ıtlerim. 

Hasan Bey gUldll: 
- Sen muhakkak cvliıin, 

dedi. 
- Ne bildin Hasan Bey? 
- Belli. Hcrglin evde hr· 

tınaya alışmışsm da arbk ıana 
vız geliyor. 

Doğru 

Söyligen 
Kadın 

Yaşhca bir 
Beye dedi ki: 

-Benim adım 
yalancı çıkmış. 

Sen beni bilir-
sin. Ben yalan
cı mıyım Hafan 
Bey? 

Haaan Bey 
kadma ıordu: 

kadın Hasan 

- Kaç yafmduın? 
- Otuz bet. 
- Tamam. Sen dört ıene 

evvel de bana otuz beı yaıın
da olduğunu ılJylemiıtin. De
mek ağzın değiomiyor, yalancı 
değilsin. 

Hasan Bey 
Ve Annesi 

Anneıi bir gUn Huan Beye 
naaihat veriyordu. 

Huan Beybir 
elilc kulağının 
birini tıkadı. 

Anneıi ıordu: 
- Haaan, ku

laiını niçin tıkı
yorsun? 

- Söylediğin 
a6zler hep bir kulağımdan 
girip 6bUründen çıkıyor. Bari 
birini bkayım da naıihatlerin 
lçerde kalım. 

ister misin ıinema? 
Söyle bana, utanma. 
Anenden izin al da, 
Gel gidelim bu cumL 

• istersen otomobil, 
Bak bu da olur kabU, 
Ne iıtersen yaparım, 
Sen bunu çok iyi biL 

• ister misin tayyare? 
Ona da var bir çare, 
Çıkahm yllkı.elelim, 
Gezmiyelim Avare. 

SÖZÜM SÖZDÜR 

ister miain bir ulon? 
Var ondan da Gç, beı, on, 
Zannetme bu .azlerle, 
Uçuruyorum balon. 

• Fakat var bir muammaı 
Otomol:>ıl, sinema, 

ı Balon, aalon, tayyare, 
Hepsi de hazır amma, 

• Para yok, iki gözllm, 
Yok.ta aağlamdır aözDm, 
Geçae elime para 
Sana fedadır özDm. 

Pa. O. H. B•g 

... 1 __ B_ir_A_ı_,ş_ve_rı..;...·ş _ __.f A Idık_~ _ 
Güreşte Yunanlılara Fal 
Olduğumuz Bu Güzel 

Netice ile Anlaşıldı. 

- Hasan B., bu şişman 
adam bana yeleğini aatacak. 
Bet lira istiyor, çok mu? 

- İyidir. Sana bu yelekten 
bir kat elbise çıkar. 

Karilerimiz habrlarlar; ,.,._ 
çen kış buraya gelen Yu,,,. 
güret takımile çarpışan ~ 
reşçilerimiz kat'i bir galibiy.I 
kazanmışlardı. O temastan 5"" 
ra Kumkapı klübümüzü Att 
naya davet eden Yunanlı"' 
talilerini bir kerre de ke~ 
memleketlerinde, kendi ıer)'İt" 
cileri önünde denemek isti' 
diler. 

..__ _____ H_as_a_n_B_.,_H_as_ta _____ ...... I Avrupada 

Atinadan son aldıitımız telf 
raf ta güreşçilerimizin orada cM 
galip geldiklerini bildiriyat
Yunanistana giden Kumk•Jll 
güreşçileri, Yunanlılarla ~ 
kere çarpıştılar. Birinci gl'. 
reşte, puvan hesabile iki mai' 
lübiyct ve bir galibiyet ka~ 

1 

nan pehlivanlarımız ikinci g't_ 
reşte kat'i faikiyetlerini isp.C 
edecek neticeler elde ettiler. 

Doktor 
landın? 

Hasan B. - Öyle ya, 
eczaneye pdim, fiatini 
hastalandım. 

hasta-

verdiğin illçları yaptırmak için 
öğrenince kederimden tekrar 

~---------------···--------------~-

Pazar Ola Hasan 
Beyin Düşünceleri 
Kadınlar Ve Avukatlık 

Kadınlar Ve Çocuklar Kadınlar Hukuk Mektebine J 
girip avukat çıkıyorlarmıf. 
Hoşuma gitti. Avukatlık yalnız 
kadınlara yaraşır. 

Meseli, bir kadınla bir erkek 
ağız kavgası yapıyorlar. Kadın 
haksı%, erkek haklı. Kavganın 
ıonunda kadın mutlaka haklı 
çıkar. 

Hatta erkek allime, kadın 
da karacahil olaa... Erkeğin 
pek iyi bildiil, kadının da hiç 
bilmediği birıcy llzerine ağız 
kavgaama tutuısalar yine ka· 
dın haklı çıkar. 

Bir kadın, hele kocasına 
karşı, kendiıini mndafaaya 
kalkmasın. En akla aelmeı 
ıeyleri karıııındakine zorla 
kabul ettirir. 

Kadın bir ıcyl gizlemiyc 
kalkaraa, o ıeyin etrafında 
ıaatlerce lakırdı söyler de onu 
yine çakbrmaz. 

Velhasıl, kadın doğuşta 
avukatbr, hatta mektebe git
meıine bile lüzum yoktur. 

• Fakat on yaşmda bir kız 
çocuğu ile otuz yaşında bir 
kadm araamda yalmz boy far
kı vardır. ikisinde de hep o 
çocukça meraklar, çocukça 
yalanlar, oyunlar, yeminler .. 

Çocuklarla kadınları idare 
etmek birdir: Onları daima 
dikkatle dinlemeli, " bebeğin, 
esvabın fenadır ,, dememeli, 
hole bunlardan daha iyi bebek 

ve eıvap olduğunu kat'iyen 
ajudan kaçırmamalı. Uslu 
dururlarıa kendil~rine kuyunun 
dibindeki ayı vereceğinizi va
detmeli .. 

BütUn kadmlar böyledir. 
KUçUk Hanımlar da, Hanıme
fendiler de, bacı kalfalar da .. 
Hanımla bacı arasındaki fark 
süt ve kahve farludır. Yani, 
yalmz, renk .. 

Kadınlar Ve Yalan 
Kadınlar yalancı mıdırlar ? 

Tahsil 
• 
için 

Bir adam oğlunu Avrupa 
darUlftınunların
dan birine tah
ıile gönder
mek istiyordu. 
Bu fikrini Ha
san Beye açtı: 

- Sen cahil Wi .. D 
adamam amma 
herşeye aklm 
erer, Hasan B. 
dedi, oğlumu 
Avrupa darülfilnunlarından bi

rine göndereceğim, ne dersin, 
adam olur mu? 

Hasan Bey uıun boylu dö
ınndU ve nihayet dedi ki: 

- Avrupada öğretilen şey

leri bizim... nasıl dedindi.. 
"Darülfünun,, mu? 

- Darülfilnun. 

- Ha.. işte bizimki de 6ğ-
retir. 

- Yal. 

- Öyleya.. Senin oğlun 
Avrupada ne öğrenecek? 

"Bol pantalon nasıl giyilir?,, , 
.. Kızlara nasıl yanaıılır?,, , 

"İnsan bilmediği şeyleri nasıl 
iddia eder?,, , ••Yalan nasıl 

söylenir?,, , "Peder beyden 

nasıl para çekilir?,, ,"Eve gizli

ce nasıl kadm almır?,, , " En 
mllkemmel sarhoşluk hangi 

içkile olur?,, , "Dansta kızlar 
nasıl kucaklamr?,, , "Bir sene 

mektebin semtine uğramadığı 

halde insan nasıl imtihan ve

rir?.,, Bütün bunları burada 
da öğrenebilir, Avrupaya git
miye ne hacet! 

Yalancıdırlar. İsimleri boşuna 
çıkmamıştır. Biz daha meme 

emerken, annelerimiz bizi süt 
ve yalanla beslemişlerdir. Bize 

peri hikayelerini anlatan, bizi 

Anka kuşuna inandıran anne

lerimiz değil midir? 

Bana bir gün sormuşlardı: 

- Dünya erkek midir, dişi 
midir? 

- Dişidir, dedim. 

- Niçin? diye sordular. 
- Çünkü.. " Yalan dünya,,, 

"Yalancı dünya,, demez miyiz? 

Bizce birinci güreşteki mat 
lübiyetlerin esası hakem hey~ 
tinin teşkilindedir. Her güre' 
ti bir Türk ve bir Yuna~ 
hakemin idareıinde oloı_, 
ilıere kabul eden gllreşçilerli 
miz, birinci gün fiç maç yapalı' 
dığına nazaran iki kere Yıt. 
nan hakemlerinin kararları~ 
boyun eğmiye mecbur olmUf' 
lardır. İkinci günkn galibi" 
yetlerimizin katiyeti Yuna' 
hakemlerinin dahi kendi peb' 
livanları lehbde hüküm vere' 
mediklerile sabittir. Taribl 
sporumuz olan güreşte YIY 
nanhlara çok faik olduğumuJ 
ispat eden kıymetli çocukla
rımızı Yannnistan galibiyet' 
lcrinden dolayı candan tebrİ~ 
ederiz. 

Galatasarayhlarin Atletizlll 
Müsabakası 

Galatasaray Klübü AtletiılıJ 
kaptanlığından: 24 temnıof 
atletizm müsabakaları aeçn>"'. 
meleri. Birinci Kateırori: ıoOt 
200, 400 metre, ikinci Kati' 
gori: 100, 800, Yükse, 1~ 
dömi final. Disk, Uuzun, 4°" 
200, Gülle. Müsabakalarınd-' 
ibaret olup Müsabakalara ~ 
bah saat 9,30 da Kadık6' 
Fenerbahçe ~tadında Başll" 
nacaktır. 

Adalet Divanındl 
Alman - A vustur)'' 
Gümrük İtilafı Meselesi 

Tetkik Ediliyor. 

La Haye, 20 (A.A) - Bef 
ndmilel Daimi Adalet Dh•S; 
Avusturya - Almanya günır 

itilafı üzerine alakadar de~ 
Jetler arasında doğup ken~ 
sine havale olunan ihtil 
tetkike başlamıştır. 

·-Mahkemede 15 asli hal<•ef 
ve karşılarında alakadar ~tr 
devlet ajanlarının işgal etti 

leri beş masa vardır. 
İlk celse, Fransız, ltaly11111 

Avusturya ve Çek ajanları~ 
münakaşalarile geçmiş ve ııı ıs' 
zakere neticesinde divandıı 41 
Avusturya, ne de Almaoyıı r 
Çekoslavakyanın hiikim .. tıl ( 
betmelerine lüzum görii!JI' 
diğine karar verilmiştir. 
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Arıcıllk Ve KUmesçilik 
Cemiyeti 

Arı ve Kümes Hayvanları 
Y etiıtirme Cemiyeti İstanbul 
Merkeıinden: Cemiyetimizin 
heyeti idare intibahı 22 Tem
muz 931 Çarıamba K'nnn ak
ıamı saat altıda icra edilece
iinden cemiyetimize mukayyet 
azanın yevm ve aaaU mezkiir
da Sirkecide istasyon Lokan
taıına teşrifleri mercudur. 

lerini Değiştirmişlerdir. Yapılan Emniyet Edilir Mi? 
Teklif Almanların Aleyhindedir 

Bir Kari Diyor ki .. 
Ahiren Almanyada z:ühur eden 

buhranın bura piyasası (lzerine 
f cra eyleditl teıirden Tilrkiyede 
tubeleri bulunan Doyçe Bank 
•e Doyçe Oriyant Bankta mevduat 
olarak üç dört milyon Tilrk llraıı 
mevcut oldutu anlaıılmııhr. 

Bahran üzerine bu paraları 
aahiplerine iade etmek için Av-
rupada bulunan lnriliz liralarını 
aatmıya mecbur olmuılardır. Şu 
halde bu Bankalara tevdi edilmiı 
paralar iki ıuretle memleketin 
aleyhinedir: 

Evveli, bu paralarla lnrili:a 
liraaı ittira edip Avrupaya rön
dermekte ve paralarımızın kıy
metini dütilrmekte idiler. 

Saniyen, Tllrk ıermayeai mem
lekete nafi olacak yerde Avrupa 
iktısadiyatının tarakkiıine çahtı
yordu. 

Dlter taraftan memlekette 
nakit paraların f ıkdanından do
layı tiftik Anadoluda 55/60 ku
ruştan zürraın elinde kalıyor, 

afyon ( 8) liraya alıcı bulmıyor, 
)'&patı (50) kuruşa olduQ-u halde 
elde kalıyor, dahili fabrikalar 
W-30,000 lira kredi bulamadığın
dan imalitı tatille mecbur kalıyor. 
ihracatçılar bankalardan avans 
alamadığından malımızı ecnebi 
piyasalarına pek güçlükle ıevke
debiliyor)ıır. Şimdiye kadar mez
kur mallnr üı.erine ecnebi ban
kaları avans para verirlerdi. Bu 
ıene onu da kestiler; fU halde 
ihracat mallarımızın kıymet bula-
mamaktaki kabahat malda mı
dır, bizde midir? 

Haserat Mücadelesi , 
Efendim, 

Garbi Anadolunun Çine ve 
Bodugan kazaiarında umumi su

rette, Mendres ovasında ise bazı 
yerlerd~ k11men ve bazı yerlerde 
kamilen hububata ve bunlardan 
bilhassa pamuk ve mısırlara arız 
olıın haşeratın iraa etmiş olduk
ları zarar mühimcHr. Ziraat mü
dürlükleri lıaşerat mücadelesinde 
çok ağır gidiyorlar. Çiftçiyi kur
tarmak için fazla gayret ısarfedil-
mui lazımdır. Aydın 

Necati Nur 

Alman flazigetini ilk tetkik eden lıeyet: haldeki be.qnelmilel banka erktinı 
Alman buhranından doğan borçları ve tamirat bedellerinin 3 - Fransanın endişelerini 

ihtilafh vaziyete dair Londra bir sene müddetle verilmemesi giderecek siyasi teminat. 
Paris ve Berlinden dün gelen hakkında Heover teklifi yapıl- Bu iıususta mukabil teklif 
telgrafların hulasası şudur: mıştır. yapılmamıştır. Fakat konfcran-

Avrupa, Almanya, ve bunun Mösyö Makdonalt, bu mli- sın uzun sürmesi muhtemeldir. 
neticesi olarak dünya buhranı nasebetle bu teklifi tetkik de- Fransanın teklifi Almanlar 
hakkında bir çare bulmak üze- ğil, ayni zamanda Almanyanm -rçin nahoştur. Brüning Alman
re çağrılan Londra konferan- fevkalade vaziyetinin de gö- yaya dönecek ve A!man heye
sı nihayet pazartesi toplandı. rüşülmesi lazım geldiğini söy- tine Curtu11 riyaset edecektir. 
Bu lrnnferansla, Amerika Ha- !emiştir. Gece Makdonalt tarafından 
riciye Nazırı Stimson ve Japon Bunun için İngiliz başve;.ciH A man heyetine verilen ziyafe
sefirinden başka Avrupada bü- iki yol göstermiş, ya Alman- te Frans:z Başvekili itizar ede
tün sözü geçen devlet'er;n ha- yaya yeni krediler açmak, ya- rek iştirak etmemiştir. 
riciye nazırları bulunmuştur. hut Almanyanm dahili vaziye- Bir Banka Kapandl 
Konferansı İngiliz Başvekili tini kuvvetlendirerek harici va- Berlin, 20 (A.A.) _ Şimali 
Mösyö Makdonalt açmıştır. ziyetini tahkim miimkün olup" Almanya yün sanayi tröstünün 
Başvekil nutlcuna "Hoş geldi- olmadığını araştırmak olma- ifoisı üzerine Schroeder banka-
niz,, misafirperverlik cümlesile lıdır; demiştir. sı tcdiyatını tatil ve bir kon-
başlamış, dakikanın bütün dün- Mösyö Makdonalt, ayrıca d 
ya için ehemmiyetini kaydet- Paris müzakereleri hakkındaki ku~ at~ talep etmiştir. 
miş, iktısadi vaziyetin düşür- memnuniyetini de söylemiştir. 1 · chroeder altmıştan faz-

1 IA. i.<lare m :clisinde aza ve 
düğü fiatlar ve Almanya vazi- Bu:1dan sonra Alman Haş-
yeti ile bu vaziyetin bütiin vekili Mösyö Brüning söz ala- { yırmı dokuzunda reistir. Birçok 
devletler bütçelerinde hasıl et- rak Almanyanın vaziyetini an- Alman enstütülcri ve İngiliz 

Amerikan firmalarının bu tetiği tesir üzerinde durup göz· latmış, ve (500) milyon dolar-
şehbüste iştirakleri vardır. lfla

den geçirmiştir. Bu mi\nase- hk bir kredi istemiştir. Arka-

TAKVlr.1 -

sın önilne geçileceği ümit edi
" betle geçen ay daha fazla sından Fransız Başvekili Mös- liyor. 

1 
borç veremiyecek vaziyete dil- yö Laval F ransanın vaziyetini 
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HUCP.KTAn 

Macaristanda şen Almanyamn Y oung pilanı anlatmış, sonrada Alm&nyaya 
mucibince moratoryom hakkını şu ıerait altm da yardıma hazır Budapeşte, '.LO (A.A.) - Es

ham bonaıı 23 temmuz da dahil 
istimal ettiğini söylemiştir. işte olduğunu söylemiştir: olduğu halde 

0 
tarihe kadar ka-

bu teşebbüstür ki ecnebileri te- 1 - Alman istikrazı ıçın pah kalacaktır. 
laşa düşürmüş ve kısa vadeli beynelmilel bir çekle hüküınet- İspanyada 
kredilerin çekilmesi başlamıştır. lerin teminc.tı. 
Fakat vaziyet Umitsiz bir bal- 2 - Taksitler için mali te- Kargaşabk/ar 
de bulunduğu bir sırada harp minat. Madrit, 20 ( A.A ) - M. Ma · 

KUCAGI 
edersin. Fakat, hakkında bir 
sUrU dedi kodulara meydan 
vermiye sebep olma. Bunlar 
iyi ıey değil. insan ya evlenir, 
ya evlenmez. Evleneceksen, 

sonra .. Hiristos ,, • tepesinde 
duran iki kişi bunu haber alır. 
Sen pişkin bir kadınsın amma 
bu işleri ... 

SERVER BEDi bir müddet olsun, bu hayattan 
elini eteğini çekmelisin. Dur .. 
Hemen rengin değişmesin. Ben 

despot bir herif değilim. An
lamış olmalııun ki ıeninle iki 
erkek arkadaş gibi konuşu
yorum. 

Nadire Atıf Beyin ıözünO 
kesti: 

Atıf B., parmaklarım masa- 1 
nm mermeri Uzerine tempo 1 
tutarak vurdu: 

- Mesele. 

Derdi, sustu. Yüzünde, iyi 
ve kötü huyların çizgileri bir-

birine karışarak canlanıyor 
ve kımıldanıyordu. Birdenbire 
kuvvetli bir can sıkınhsile 
nefes aldı, bir elini dizine vu
rarak bağırdı: 

- Hayır, bu kadarı fazla. 
Nadire sordu ı 

- Dolandmcıhk olur, değil 
mi? 

Atıf Bey Nadireye doğrudan 
doğruya cevap vermedi. Ner
mine baktı. Biraz düşündü : 

- Sen F eridi görmeden bu 
gence ıöz vermemelidin, dedi. 

Sonra bir itiraza uğrıyacağı-

m düşünerek fikrini hararetle 
müdafaaya devam etti: 

- Evlendikten sonra senin 
hayatına ait bir yol göstermek 
istemem. Bildii'in gibi hareket 

Nadire atıldı: 

- Fakat bu Fahir öyle 
dedikodu yapacak bir adam 
değildir. 

- İki gözilm, ıu ada bir 
avuç yerdir. Sen bana "Nizam,, 
caddesinde kimıe görmeden 
bir öpllcllk veraeo, bir aaat 

- Hayır, dedi, mubalağa 
ediyorsun aslanım. 

- Mu balağa mı ediyorum? 
Fahirle Nerminin münasebetini 
ben bakışlarından ve yUrllyliş
lerinden sezdim. Bu piyasada 
benim gibi hin oğlu hinler 
çoktur, emin olun buna ... 

Hakkın var, fakat, çocu-
ğun kulağına her lakırdı 
gider mi? 

- Gideni de olur, gitmi
yeni de ... 

Bahiı burada kesildi. Sözil 

Ailenin Buyuk Duşman1 
Ailenin en büyük düşmanı, 

biç filpbe yok, aile dostlarıdır. 
Bunlar samimi dostluklarına 
istinat ederek ailenin barimine 
giderler. Kendil~rine azami em
niyet ve itimat gösterilir. On
lar bu emniyet ve itimadı sui
istimal ederler ve kadınsa er
keği, erkekse kad1nı baştan 
çıkarır. Aileyi bozar ve yerine 
geçerler. 

U2aktan tanıdığım bir genç 
vardır. Harpte esir olmuştu. 
Esaretten dönilnce uzun müd
det ışsız, aç ve kimsesiz 
dolaştı. Nihayet evli arkadaş
larından biri bu gence acıdı, 

onu evine aldı. Besledi, kur
tardı. Genç, günden güne 
ailenin bir uzvu oldu. Bu mü
nasebet okadar ilerledi ki, iki 
arkadaş biribirlerinden ayrıl
maz oldular. Eve beraber ge
lir, beraber giderlerdi. 

Nihayet evde sığıntı var.iyette 
bulunan genç hayatam kazan
mıya başladı. Kazancından bir 
kısmım eve getiriyor, en ziyade 
kadına hediyeler getirerek ona 
minnetini ödemiye çahştığmı 

gösteriyordu. 
Fakat çok geçmedi gencin, 

evin hanımını baştan çıkardığı 
anlaşıldı. İlci arkadaş kavgalaş
lllar. Kadın, beş yaşmda ço
cuğu ile genci tercih elti. 
Aile yıkıldı. Adamcağızın 
eşyasına da vaziyet ettiler ve 
onu sığmb bir misafirmiş gibi 
kapı dışarı ettiler. Şimdi, tanı
dığım genç, onu kurtaran 
arkadaşının evinde onun karısı 
ile mes'ut bir hayat yaşamak-

tadır. Öteki betbaht ve sefil 
olmuştur. 

* Genç kızlar, hayatın bu ga-
rip cilvesinden bihaberdirler. 
Sevgililerini arkadaşlarına tak

dim etmekten bir zevk ve 
iftihar duyarlar. Fakat bu ta
nıştırma ekseriya genç kızın 
felaketi ile neticelenir. Çünkü 

ura, sabahleyin Seville'de vukua 
gelen kargaşnlıklar hakkında 

fÖyle demiştir: Seville valiıine 
telefon ettim, bu muhavere tah
minlerimin doğruluğunu g-öıterdi. 

Grevcilerle bu Hb"h tiddetli 
bir tüfek ateşi teati olunnıuı. 
Bunun üzerine grevcilerden iki, 
muhafızlardan da bir kişinin 

öldüğü haber veriliyor. B:rtakım 
yaralılar da vardır. 

Tayyareci Franko 
Madrit, 20 ( A.A ) - Mediıi 

latifeye döktüler. İçmiye baş
lamışlardı. 

Nermin Atıf Beye sordu: 
- Sen benim yerimde olsan 

ne yapardın? Nasıl yaşardın? 

Atıf Bey uzaklara doğru 

Her Ev Kadını 
Neler Bilmeli? 

Kolalı Yaka 
Kolalı yaka yıkamak basit 

değildir. Alelade suda alell
de çamaşır gibi yıkanan 
kolalı yakalara ilk düzgün
lüğünü vermek mümkün ola
maz. Yakaları evveli sirkeye 
batırılmış bir bezle silip 
üzerinden kolasını çıkarmalı, 
sonra sıcak suda sabunla 
yıkamalıdır. 

... 
Alomi119om Kaplar 

Alominyom Te kalaylı 

kaplarda lekeler olursa, 
bu lekeleri tuzla oğuştu
runuz birşey kalmaz. 

* Çocuğun Banyosu 
Çocuğunuzun sıcaktan çok 

müteessir olmamasını, rahat 
uyumasını istiyorsanız, ak
~am yatarken aoğuk su ile 
friksiyon yapınız, ıonra haY
lu ile vUcudünü iyice kuru
tunuz. Eğer tahammülü varsa 
duş yapmanız daha muvafık 
olur. Duştan veya friksiyon
dan sonra çocuk. o kadar 
rahat uyur ki, ıiz. de, o da . . 
sev mır. 

• Havuç Pişirirken 

Havuç ve pancarın koku
sunu çıkarmak için pişirir-

ken içine bir miktar toz 
şeker atmayı unutmayınız. 

arkadaşları sevgilisini onun 
elinden almakta gecikmezler. 

* Kurulmuş veya kurulacak 
ailelerin bu tehlikeli düşman
larına karşı herkesin mütayak
kiz olmasını tavsiye ederim. 
Aile döstlarınıza ve arkadaş
larınıza emniyet etmeyiniz. En 
ziyade korkacağınız, en ziyade 
çekineceğiniz ve ailenizi en 
ziyade koruyacağınız kimseler 
dostlarınızdır. 

Hanımtegze 

meb'usanın öğleden ıonraki cel
ıeıinde Sevme intihabatile iıtigal 
edilmiştir. Bu dairei intihabiye
den meb'us çıkarılmıf ve rüfe
kayl ıiyuiyenin EnJülüı tehrindc 
daha fazla nüfuı aahibi oldukları 
ve dahiliye nazırının onları Tab
lada isyanı t~ıebbüsünden mes'ul 
tutarak ademi muvaffakıyetlerini 

izhar etmiş olduğunu beyan 
etmiştir. 

baktı. Üstüne yaşından fazla 
bir ağırlık geldi. Sualin ehem
miyeti ona kamil bir adam 
tavrı vermişti. Başım salladı. 

Bir yudum çekti: 
( Arkuı var) 

DiKiŞ 
BU S 

MAKARALARI 
Sağlam ve ucuzdur. y~rde Arayınız. 

Nalça 

DiKKAT 
DUnya Köpek 

MARKALARA 
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AJman heyetinin harek tin· 
den ıonra etrafımı saran gayrl-
mllsait şerait rağmen abl 
kaJm l!lıya karar verdim: 

Alman heyeti lngiliı: ordu· 

ıundan kaçarak Almanlara 
teslimi nefis etmiş ol n buı 

Hintli neferleri Berlinden bura· 
ya kadar g tirmiş ve burada 

kendi hallerine bırakmışh. Bu 
neferler hudut Uzerinde a6çebe 
bir halde ynşıyan ve binnetice 

nispeten tehlikeden masun bir 
halde, akrabalarının nez.dine 
dönmek istiyorlardı. 

Bu vaziyetten iıtifnde ede
rek mUslümaııları cih da davet 

eden birçok beyannam hazır
ladım ve bu beyannameleri bu 

askerler Yaaıtasile ( Afrf dl ) 
kabile&inin rtıesasına gönder
dim. 

Saniyen Efgan toprağı hari
cinde kuytu bir yerde tq 
basması bir matbaa tedarik 
ettim, bu matbaada muntaza
man gazet(! basar k hudut nıe
rinde dağıtmıya başladım. 

Fakat maalesef elimde istih
bar menbaı yoktu, Avrupa
dan veya Asyadan Efganistan 
toprağına giren telgraf hatları 
hep lngilizlerin veya Rusların 
ellerinden geçtiği için hariçle 
mlinasebetimiz yok gibiydi. 

Bereket versin arasıra elimize 
lngiliz gazeteleri geçiyor Ye 
Bereketullah Ef. bu gazetelerin 
JUrasına burasına sıkışmış fık
ralardan mUhim haberler çı· 

karmanın yolunu buluyordu. 
Bunun haricinde hazan lran 
gazetelerini, hazan bizim. "lk
dam.,ın eskimiş bir nüshasını 
ele geçirmiye muvaffak olu
yorduk. 

Jf-

Bu arada fena bir haberle 
karşılaştık: İngiliz telgraf! rı 
Mekke Şerifinin isyan ederek 
itilafçılara iltihak ettiğini ha
ber verdiler. Hiidise bizi 

çok sinirlendirdi. lngilizlerin 
hesabına muvaffakıyet teşkil 
eden bu harekete kendi cephe
mizde kazanılmış bıı~ka bir 

muvaffakıyet ile mukabele et
menin mümkün olup olmadığını 
düşilndllk. Efgan Harbiye 

Mektebi Müdürü yüzbaşı Hay
n Bey bir mUddettenberi 

Efgan ricalinden görmekte ol
duğu muamelelerden bizardı. 
Bu son haber geldiği zaman: 

- Klbilden kaçayım. lngiliz: 
hududuna gideyim. Kasabalnri 
ayaklandırmıya çalışayım, dedi. 
Teklifi münasip gördllk v 
hemen kabilelerin Hint hudu
duna ne şekilde taarruz et
meleri lAzım geldiğini dllşU

nerek bh- p!iln yaphk. Hayri 
B. bu plAn ile birlikte cihat 
aancağı olmak ilzere lpekt o 
yapılmıı Ud Türk bayrağını 
hamilen yol ç.ıktı. Giderken 
de bebi firarını anlatmak 
Oıere NaibOssaltane ' ile N dlr 
Han birer mektup yazdı. 

Bu mektuplarda " KAbll n 1 

-T 

t ÇervoneVtç uru.t ıwe>- • 

bil,, de uğradığı demi mu
vnffakıyetleri hep Harbiye na-

zırından bilirdi. Bize bu hu

susta haksızdı. Fak t vaz.ı· 

yet icabı bu haksızlıkta ısrar 

etmeıi IAzlmdı. 

Bir nel Efgan Emirinln 

lngiIJs hnkGmetinden gel n 

paranın bir lwmını adakatlo

rini sabo alm k ilzere hudut 

kabilelerine t vzi ettiğini söy• 
lemlştim. 

Biz paranın tevzii ıeklind 

bilvaıut öyle bir ç.are bulduk 

ki vaziyet Emirin dtışnndO

ğtlnfin tamam n akaine çıktı: 

Kabileler bu parayı ala· 

Pagma saragı balıçeslnde Emanr:ıllatı lıan caklar, fakat buna r ğmen 
lnagetallah lıanltı hflraber . yine lngiliılere hlicum ede-

terketmesine Harbiye nannn- ; )erin aebep olduğunu anlatı• ( ceklerdJ. 
dan gördOğll kaba muamele- ( yordu. Filhakika merhum, "KA- (Mab da yarın) 

BiR SAN' AT DEDiKODUSU BÜYÜDÜ •.• 

ena Beyin Eserleri 
D Ke disinin ""' . g • 

mış 

(Bat tarafı 1 inci aayfada) atelyesinde çalıştırdığı Alman, fstanbula teşrif edin. Hepinl-
birtakım taşçı, alçıcı gibi yar· Rus, ltalyan iıçilere bir nn- zin adresiniz bizde vnrdır. 
dımcı amele vardır. Bu Alman mune hazırlatır ve bu, kendi Biz, kazanacak san'atk!ra 
da da böyle bir amele idi. san'at eseri denilerek ihale malumat veririz! Denir ve di
İddiası yalandır . ., gilnU pohpohlarla (i tnnU ör- ğe.r iştirak eden heveskArlar 

Gere.k. Münh?er Nahrihten ten nik~ptan kurtarılır. Bir bu makul tavsiyenin samimi
gazetesını? nc~rıyatını ve gerek ker~ ~u ıhale k~yfiyeti gayet yetinden en ufak bir şüpheye 
Kenan Ah Beyın cevabını oku- garıptır. Gazetenın lialettayin düşmiyerek dönerler. 
yan san'atkar Sabiha Ziya H., ı birisine ufak bir şekilde ilin ı Halb ki K B d 
b . b" kt ·· d · · .1. E u enan . ora a 
ıze. ır. me up gon ermıştır. verı ır. sasen bu müddet ziyafetlerle geçen (2,3) gün 

Hakıketın tavnzzuhundan baş- 1 gayet az bir zamana sıkı•b- 1·ç · · d d ld k 
• y erıaın e avansını a a ı -

ka bir gayemız olmadığı için rılmıştır. ta d- D'"' · 1· . n sonra oner. ıger ış ı-

bu mektubu neıredıyoruz. Düşünülmez ki bu vatani san'· k d ı d hail' · 
Mektup tudur: . . . . ra e en er e ma ı vılAyete 

Efendim· at ımtıbanına gırecek bırkaç teslim ettikleri vesaik ve 
' . . Türk evlAdı vardır. Bunlar kendi eser nUmunesinin kendilerine 

[ 18 temmuz tarihlı nUshanız- heyecanlarını bu az zaman içe- · d i · · ı b ki 
d b. T · k h k 1 · 'h . • ıa es ıçın giln erce e erler 

a ır Ur ey e traşı ıtti am nsınde tesbit edebilmek için b d dd ' 
d·ı· ) s ı h al d u a ma 1, manevi yor-e ı ıyor. , er Av ası bn a geceli, gündOzltl uğraşarak . . . 

Çirkinlig"' i nisbetinde yllz kızar- h 1 d kla k" i U k gunluklarının tuzu, bıberıdır. 
azır a ı rı es ı m na asa K B fı d ı 

t b. h k"k t" ·ı . . enan . tara n an yapı -ıcı ır a ı a ı yazıyorsunuz. ı an edılen vılAyeto beraberle- d ... . ı 
Maalesef Alman gazetesinin n· d -tu ü 1 l · . ıgı söylenen ısmet paşa n e go r r er. şın gımp ve b" 
bu yazıları tamamen doğrudur. . k" fb 1 1 i kı ilstilno gelince: Bu eser d 

çır ın sa n arının a en ımı , · ·ı · d d·kı · 
Kenan Ali Beyin elinden de- b d b l M k gene, - ııcı erım e ı erı - ec-

' un an sonra ao ar. Una a- neb ·ı t ld kt 
ğil Türkün duygusunu heyecn- rtl ğ k ı ere çamuru yap ın ı an • sa şa arı aşa ı yu arı ıu şe- son 1 k t• k 
nını ifade edecek bir ta• eser· k'Jd d' • ra mem e e ın oruyucu-

y , ı e ır. l d 1 P b . 
basit, pek basit bir çamur l - Mllnakasaya iftirak ~ın an o an qa azretlenne 
klltiesi bile meydana gelemez. edecek san'atklrlar bu husus- gıderek: 
BugUn memleketin sinesine taki ehliyetnamelerini ispat ( -Hazırlamıı olduğum hey
diktiği eserlerin çamurunu etmek mecburiyetindedirler. kelinizin çamurunda belki ufak, 
belki bu Alman, taşını da Te- "Kenan Beyde böyle hiç bir tefek eksikJikJer Yardır. Tenıip 
pebaşındaki Yunanlı tqçı ya- ıey yoktur.,, buyurufacak gün ve saatta 
par ve sonra bunun, bir Tfirklln 2 - Heykelin r kıi için - yarım saatten fazla ıizl işgal 
eseri diye alkışlarla, nutuklarla tahliı edilen miktann % ıu etmemek ıartile - poıe etme
resmi küşadı yapılır. Her hal- kadarım hnktlmetçe kef aletl menizi rica ederim •• ] ıekllıı
de bir Türk kendi daatanı muteber "bir banka temin etmJt deki mtiracaabnı Ye bu hutusta 
faziletini, kendi tarihini bir olmalıdır. "Kenan Beyde bu Pqanın tayin ettikleri saati 
yabancının şiveıile dinleme- da yoktur. Buna mOmaıil bir- gazetecilere haber vererek 
meli ve memleketin evlatla- çok yoklar bir araya geldiii esasen batkalan tarafından 
nna bunu dinletmemcli idi. için oradaki heyeti tertibiye hazırlanmlf olan, eserin orasını 
Maalesef buna epey zamandır Kenan Bey lehine evvelce ver- burasını dllzeltiyormuı gibi bir, 
tenezzül edildi. Bu İfİD le- mit olduklan kararlarını söy- iki oynadıktan sonra bu bllyllk 
dllnyatı hakkında ıize ufak lemezler. Zevahiri bu kadarcık eıer de meydana ıelmit oluyor. 
malQmat vereyim: oiıun kurtarmak mecburiyetini Bizce malOm olan bu hald-

Farıediniz ki .•• Villyetl her hieettiklerinden: kati efkArı umumiyeye ıimdiye 
zaman Gazisini sineıinde glSr· - Maıallab, eserlerin hep- kadar duyurmıya tabiidir ld 
mek istiyor. Bu hu us için tah al ıtızel, hepsi kıymettar. Hey- lmkAn yoktu. ÇOnktl bu iti 
sisat temin edilir edilmez yani etimiz bunlann tefrik mes• san'atkAr Kenan Bey s6yllye
meaele dah gazetelere intikal eleyi mUbimmeslni hemen ya- miycceji g gibi menfaati mUı· 
etmeden o glln Kenan Beye pamıyacaktır. Onun için terek dolaylsile bu ecnebiler 
ihbarı keyfiyet edilir, o da siz buralarda, nafile yere de alSyllyemeılerdi. Taki aradan 
ufak bir ücret mukabilfnd I otellerde · rabattıı: olmayın, fttlrakl mütekabil sası kalk-

Temmuz~ 

Resminizi Bize Gönderini 

* Size Tab ·a inizi Sögligelim. 
Reamhıl:ıl blıe ıGndcrlrscııb ılH 

bıblat!n!ıl ı6yllycblllrla. Fekıt bunua 
için ııHndcrllccck resimler iyi n tabl1 
poada çıkmıı el aaı lbımdlJ'. Takt 
mUteha1111ımı• mDtalea11nda hataya 
dlltmealn. 

« 
TablatJerlnl anlamak Dııere blııe 

realm iÖndcren karllerlınlıı hakkında 

mUtchaHuımuın mlltaleuım apiıld 
1abrlarda .,kuyabIUralnw .. 

Şeref bey: Mütevazi v• 
kanaatkArdır. 

- Başkalarının 

elem ve keder

lerine IAknyıt 

kalmaz, bal -
pervaz, gürül- • 
tücll ve kav

gacı değildir. 
Rabatini ihmal 

{eder. Daima 
neşeli olmaz. 

Abdürral • Bey: Sokulg n 
ve beceriklidir. 
Üzerine aldığ. 
işte işgüzarlıl\ 

gösterir. Men

faatlerini müd
riktir , çabuk 

1 
izzeti nefis me
selesi yaparak 
bozuşmaz, an

, laşmıya müte-
1.!!!'.!~~~~ 

mayildir, mu-
hitine kolaylıkla uyar. 

* 
rinde muvaffak 

Rusen tJfendl ı 
Elinden 
lir. Yaıa 
kayıt ~I 

, intiz ma 
eder, da 
yade mu 
olur. Ba 
için mes 
ve .zar r 
girmez. 

'.!.~~==""=! faatl rint 
dilşQnllr. 

Latif 
• Aztmk r 

mütehamm 

kendisile 

meşgul 

. Şıklığı, 
ıever, 

Akif Efendi: Alıştığı iş üze· ı 

olur. Şarlatan --- · ~ 
ve mağrur de- ,. 

Rüştü 

Ciddi ve T 

dur. Ça 
kızar fak 

ğildir. Fül ve .....,....,.,,._, 
h a r e k e tlerini 
ilan edici ta-
vırlar takınmaz. 

Sessizce çalafır. 
Kızdığı zaman 
hırçınlık göste
rir. Menfaaf '"'
rini nefsine .. 1asrcdcr, 
tinJ israf etmez. 

Hakkı Bey: 
Sakin ve has· 
sastır. Tehli
keli ve mes'u
liyetli işlere 

* 

girmez, maddt 
ve bedeni yo
rucu mesaiden 

ziyade fikri 
meşgaleyi ter
cih eder. Tet , 

ferag 

kik ve tecessüse mlltemayildi 

hiddeti 

ve deva.mSlllll 

aldanmıya 

hammlll 

Do 

Tiyatro Ve Sinem 
/\LKAZAR - Tltanlk ve )'Arlf 

1 ALEMDAR - intikam 
A S R f - Sc111la hano 

1 ARTiSTiK - Sokak kızı 
l!TUV AL - Af kın tennnUm• 
EUiAMRA- Kmk ka1pleı 
EK L ER - Mcslckılder 
GLORY A - Hayalin ıonu 
M A J 1 K - Hcrkeı k ndl ba 
MEI.f:K - Caıı kızlan 
MILLt - Yalmu 
FERAH - Muhte11f tomılllv 
OPERA - Btıyllk ihtiraı 
ŞIK - Busenin kıymeti 
Takatın - V ryete 
Çlftlikpark- Hafıa Yaıar ,.. 

efendiler 
Kız ldcslu parkında • Darilttaliıa 

2 inci Kolordu Satın 
Komisyonundan: 

Kolordu namına 400,00U kilo un kapalı zarf usulile m 
kasaya konulmuştur. 9-8-931 Cumartesi saat 16 da z 
kabul ve fiat haddi itidalde görüldilğü takdirde ihalesi 
lacakbr. Şartnameyi görmek istiyenler her gün, mUnak 
iıtirak edecekler ticaret odası tasdiknamesi ve teminat 
lerile yevmü mezkiirda Balıkesirde kolordu s tın alma k 
yonuna mllracaatları ilan olunur, 

TÜRKİYE ZİRAAT BANK 
UMUM MÜDÜRLOGONDEN: 

Koli postal muamelAtımınn tatili basebile 1 Ağu.stoı 1 
tarihinden itibaren Şube ve 1and klarımızın namlarına 
edecek kolileri tesellüm etmiyeceklerini muhterem mOıt 
rimizin nazan dikkatine vazeyleriı. 

mıt olsun. 
Şimdi, efkAn umumiye 

milvaceheıinde, Ken n Beyden 
benim gibilerl tatmin etmesini 
bekliyoruz:. Hakşinas olan muh· 
terem gazeteniz bJç zannet
mem ki Kenan Beye, bu mak-

ıadın temini hususunda 
letinl eıirgcssln. 

HUrmetleriml : IQtf en 
edinb efendim. 

Sahllıa 
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Ahf 8., Ahit Ef. ye Hürriyet 
Madalyası Takmışb. Abdülhamit, 
Bunu Görünce Ne Yapmışh?. 

ZIYA ŞAKIR _ 28 NAKILlı 
f Her Wlcı md/•ztl.,) a... .... ı.y1 derlaal ula

... Abf B. pldlji uman, 
AIMlllha•lclia yanma liderken 
,..AfÇ&ak ona da lizımıelen 
,.y1er1 anlattı~. 

Eier, Abdllhamic:lba bu tet- ı ., 
lıik ve mOtaleuında bir ukat
lık varsa, ıtnabı ye vebali; 
kendiaile, {ayaklı klltDphane ) 
denilen o, kitapçı Ef. nln boy
•waa olsun. .• 

27 hulraa 32' 

Bugün Abdülhamit, uabl 
bir ba, ağrısından tikiyet etti. 

Bir f eyc ııkılırsa gelirmlf. 
Fakat, niye aıkıldığını söyle
ınedi. 

Ahit Ef. de hasta. Epeyce 
ateşi varmıı. Doktoru bekli
yorlar. 

29 haziran !26 

Doktor Atıf Beyin verdiği 
lllçlann tesirile Ahit Ef. nin 
rahats12lığı sıeçti. 

Çocuğun her ıeyden fazla 
bava almıya ihtiyacı •ar. Fa
kat Abdülhamit buna mini 
oluyor. Doktor Atıf 8., fena 
halde kızıyor. Efendinin, aa· 

bah, akşam behemehal bah

çeye çıkarılması için bir kağıt 

yazdı. Abdülbamide gönderdi. 

10 Temmuz !26 

Bugtın, (Meşrutiyet illnı)mn 
ıenei devriyesi. Şehirde, mu-

azzam şenlikler yapıbyor. U
aaktan muzika ıesleri geliyor •• 

Abdülhamit, buglln hiç 

ıneydana cıkmadı. Ahit Efen
diyi muayene etmiye gelen 
doktor Atıf B., bir (Hürriyet 
madalyası bulmuş. Abit Efendi
dinin göğsüne taktı. 

- Haydi git. Babana g&s
ter .. 

Dedi. Çocuk gitti... Abdnl
lıamit sıörd6ğ0 zaman acaba 
ne yapb? .. 

K6tkn de donatmqlardı. Fa· 
kat k8fkil ihata eden parlak 
ıiyalara bedel, kötkftn içinde 
derin bir ı6k6n ve zulmet var. 

11 temmuz 526 

Oç aylar orucu tutan Mlltfi
ka Kadınefendi, gece birden
bire baydmq... Abdülhamit, 
atllnJu, çiçekıuyu, tarçınsuyu, 
lokmanruhundan mllrekkep bir 
illç yumam ıçın doktora 
haber 16nderdi. 

Tuhaf ıey, etrafındakilerin 

lllçlanm ela kendi dDfOnDyor 
. ve kendi tertip etmek iatiyor •. 
Dokdorlar, ancak mllhim vak'

alarda müessir oluyor ... 

Bu~n, Ablt Efendi beı ya· 
tmı bltirmif.. Altwna baamif. 
Herkea rfbl, ben de tebrik 
ettim. 

1t Temmuz 52' 

AbdOlhamit, 11caktaa tikA

Jete bqladı. 

- Burada acaba ( Yelpue 
lllakineıl ) bulunur mu? 

b" Diyor. Padiıahlıjı eına1mda 
il' hastalık geçirmiı. Haıtahk 

1aa. leaadtlf etmlf. Bu maki-

Abtlilllı.amit ztımanıntla mat
buatın bir 6aşlıeltJsı: sansör 

Kttınal Bctg 
nelerden bte.miş. KuruJduğu 
zaman iki aaat devam eden 
bir makine buldurmuı. Yatağının 
baıucuna koydurmuı. Bundan 
çok memnun olmUf. Sonra, 
elektrikle hareket edenlerden 
yaphrmıf. 

17 Teaımuı 526 

lıte mühim bir hldise ... 
Abdülhamit, haber gönder

miş: 
- Doktor Atıf B. geline 

beraberce bana gel~inler. 

AbdGlhamit bizi kendi 
odaaında •• bpkı bir haeta 
ıibl kabul etti. Bu oda orta 
katta, cenubu prkiye nazırdır. 
Odaya girdiğiniz zaman Ah
dnlhamidin karyolası paravan
la çevrilmişti. Karyolanm ayak 
ucundaki (şezlong)un üzerine 

bir çarşaf ıerilmiş.. Arkahğana 
da yastıklar konulmuştu. Ab
dlilhamit, yan oturur, yarı 

uzanır vaziyette idi. Bizi gö
rünce doğruldu, oturdu. Kar
fl&ana, aureti mahsusada ko
nulmut iki koltuju göstererek 
bizi de oturttu. Abdiilhamitle 
aramızda dört ayaklı ve iki 
katlı küçtık bir cigare masası 
bulunuyordu. Sellmlar ve la
tifsarı babrlardao IODra doktor, 
rahataızlıj'anın neresinde oldu
pnu ıordu. 

Abdillbamit, eneli aletin
den ... Mnahil ve kinin aldıtan
dan bahsettikten ıonra, iki
mizin de yüzüne bakarak: 

- AMI rabatsdığım .. Teeı
ıOr ve ( Moral )... dedi. 

Sustu. Anlaşıhyorduki, pek 
aiDirli idi. 

( Arkası nr) 

Meclisteki 
bıtlarını 

Son Müzakerenin Za
Aynen Yazıyoruz. 

( Bq tarafı ı inci ılyfada ) Arkadqlanm; ben buraya 
Gerçi biz bu tahribatın çok gelmezden evvel sizin içinizde 

b. f ı••- t "Ok doıtlanm vardı ve onlarla ıeri ve hemen ır e a&e e :r 

öncer olacaj'anı aıla dllıtın- ko~u,urdum. Fakat ~~dis 
mil · ı r de.X.:liz, bizim hanemde, fırka harıcınde 
m f ıman a 5• ld · · b · t 
kuvvetimi' 1&rıılmaz imanı· ı o uğum lıçı.n, d~nç .. e dcereyan 

.., eden s6z erın ımagım a yap-
mızdadır. bj'ı tesiri arzedeyim: 

. Biz lSyle bir ~lemiz ki Te Bana ayle gelirdirdi ki: Bn-
bıze ruh, hayat, zıya ve hata· 1 ynk Millet Meclisinde Amirler 
ret uçan bir gllneıin atrafın- vardır, ıizin buzurunzda af 
daki peykleriz. Bizim hareke- diliyorum. Bu fikrimin yanlıt 
timiz ~. manzumenin .sanılm~z olduğunu anladım. ( GOıel aes
ve degıımez hareketine tlbı- leri, alkıılar.) 
dir ve hepimiz bir kil Gayet samimi mftzakerelerin 
olarak hep beraber dönen ve en serbest sözlerin en ciddi 
yqıyan bir Alemiz. Buna her mthıakqaların içi~de bulun· 
hangi bir namerti hllcumtm d iki dı d 
tesir edecejine ule kani deli- Bum.d haay r by~nınız ayıb~l · 
Uz. Fakat yannı dilfinen insan- ura an tta ır sıün . ı e 
lanz, çocuklarımızın, ailemizin aynlmadım •. ~u serbet1t müna-
1aadetini dtışUnen imanlaru, kqalan dinliyerek hayatımın 
yarınki neslin bu memelekette en tath umanlannı yqadun. 
açacağı idareyi dllfOnen fnıan- Bunu bu kilrsilden, benim elli 
Iarazdır ki onun için buna be- yıldır yazılarımı okuyan, haya· 
hemehal fimdiden bir tedbir tımı tetkik eden kitaplanmı 
almak iddiasandayıı, lıte hllkt- g6ren btUtın milletime kt:mali 
metin noktai nazaranı ve bizim umimiyetle, cidden yilrekten 
noktai nuaİ'lmızı burada açıkça tekrar ediy~rum. insanlar kl, 
-st ı· rek bu derde ıimdiden burada aamımr çalqmak •e 
auy ıye _m a.J-. d • k --•-bir çare bulmak teklifinde hu- 111111euu aaa etine Of11111& •ar-
lunuyoruz. ( Alkıılar, bravo dır. ~çteki llzlerin hep~i 
1eıleri.) beneclir. ( Bravo nllen, 

Ahmet bıaan B. (Ordu) - alkıtlar.) 
Muhterem arkadatlarım; Mec- Dedim ki; matbuabn ea 
liainizde yeni bir arkaclquu- k 8 d 
mm. Fakat biltnn efkln tahrik •me tanyım. ana tim i ı•y-
eden matbuat hayabnın en lılllmatbuat ta diyorlar. Gaıe
eakiıiyim. Evveli Meclisinizde teclllğe batlaclıjam tarih {302) 
yeqi arkada11nız olmaktan ~ clir. Yazıya bqladıfım tarih 
ettijim intibaları ı&yliyecepa, (aoo) dür. 
aonra matbuata ıeseceli& (Dnuu YU) 

Otobüsler Ortaya Ahlan Buğday 
Talimatnamenin Esas 

Maddelerini Yazıyoruz Meselesinin Esası Nedir 
Belediye Enclimeni tarafın-

dan yapılan yeni otobüs tali
matnamesi (52) maddeyi ihtiva 
etmektedir ve enelld sbden 
itibaren de tatbiluna bqlanmıı
br. 

TallmatnameDİD clU .. dde
leri plardır: 

J - (8) kifiden fazla yolcu 
tapya aotlrlere otobtıı cM-
aeceldir • Her otoblla aalübi 
Beleclyeye bir istida •erecek 
•e ( 10) lira mukabilinde bir 
ıenelik bir ruhaatlye alacallbr. 

l.tiduina hanıi mıntakaJarcla, 
hangi saatlerde ftliyecejini 
ne kadar Gcret alacağını bildi
ren birer cetvel raptedecektir. 

2 - Otöblls sahipleri oto
büslere ıahip olduklannı ispat 
edeceklerdir. 

3 - Otobüıler saatte (30) 
kilometreden fazla hareket 
edemiyeceklerdir. 

4 - ŞofGrlerin yanina n.,. 
mnıteri ve ne de başka bi: 
kimse kat'iyyen oturmıyacaktır. 

5 - Beı yaşına kadar ço
cuklardan ücret alınmıyacaktır. 

6 - Otobllıler haddi lati
abiıinden fazla yolcu almıya
caklar. Slkleti bet kiloyu PÇ

miyeo paketler kabul edilecek
tir. 

7 -Otobllsler kat'iyyen yol
da biribirinin Gnilne aeçmiye
ceklerdir. Ve biletleri matbu 
olacaktır. Biletlere belediye IO

juk damga vuracaktır. 

8 - Biletçiler husual bir 
elbiıe siyeceklerdir. 

9 - Şoförlerin mtutemirren 
( 9 ) uatten fazla çaliımalan 
memmadur. 

10- Otomobn.leria iflade 
elektrik tertibab huhmaealrbr. 

1 J - 14 lriıiliie kadar oto
Wisleria arka tekerlekleri tek 
ve daha fazla yolcu alanlarınki 
mutlaka çift olacaktır. 

l 2 - Biletçi ıof6re lıaret 
verebilmek için içlerinde ıil 
tertibab bulunacaktır. 

Muhtelit Mübadelede 
Muhtelit Mübadele Komis

yonunda bittbı itlerin bet ay 
ıonra bitirileceti haber 't'erll
•ektedir • 

Oıkndar 
HALE SiNEMASINDA 

RENKLi VESiKA 
Duhuliye 10 Kuruftur. 

BEBEK 
Himayei Etfal 

KIR E~LENCESI 
25 Te•mas 931 P.,..embe 

Alrtamı 

BEBEK BOSTAN bahçesine 

SEKIZINCf 

PATRON KUPONU 

No. 12 
Glmetea1a4e OD b9f ..... Wr 

ftnmeide old ....... a Pa~ 
IMda•a al.ak ~ ... 
kuPffu kulp uldaJUU " ıs 
lnıpen teplqıaaı. Pat....ı.naıa• 
d.. pek •-•un elacaluıan. 

Patrenlar ... radlldlldarl aGr 
d• ltlhare• fat&Hul karllerlals 

ltlr hafta, tqra karUerimll • 

... lflade lrapoıllanıu s1ac1-
melldlrler. Bu mlcldet ·~
IO&i" İnlpoaW bbal ....... 

(Bat tarafı 1 inci .. yf ıada ) 1 Bunun için de ~uğday ıeriya-
mllatehliki ve memleketin umu- bnı tahdit etmek icap eder. 
mi iktaaadiyabm allkadar ede- Memleketimizin buiday ekebi
cek m!bim karmrlar verilmesi lecek aabalarını tesbit edelim. 
muhtemeldir. randımanı az olan diğer kısım-

Bu ıebeple bu mesele eua.- larını buğday ekmekten mene
fında tetkikat yapbm. Topladı- d ı· 

al 
e ım. 

jım. dikkate PJU m Gmab Bu teklif te kabul edilme-
bilclirlyorum: miıtir. Çünkü tahdit edile• 

Butdıy meseleli, ilk defa zeriyatın kıtlık vaya bolluk 
Bç dlrt ay enel Ankarada ld .. ö L • • b ki • . d o uguna g re oızı e ennu-
toplanan fırka kongreıın e yen neticeler karfı11nda ba-
ortaya ablmıtbr. Fırka pro- . 

Zir t 8a k 't rakması muhtemeldir. c.-:IDID aa D UJDa 81 
ı mt1zakere edilirken Ça- MUstehliklere YDkletHsiı 

aakale meb'uau Veli B. ıöz 
alarak Fırkanın buğday mese-
leal llzerine nazarı dikkatini 
celbetmiftir. 

Buğdayları HUkOmet Alsın 
Veli B. dl\nya buğday buh

rana karııımda Türk köylü
ıllnUn de müteessir ve muz
tarip olduğunu, buğday fiatlan 
çok düşfik olduğu için k~~J.ü: 
nlln eline pek az para geçtıgını, 
ealdye nisbetl1: daha fazla 
buğday istihsal ettij-imiz halde 
k~ylllnlln daha ziyade fakra 
dllştnğilnO anlatmış ve acil 
bir tetbir alınmasını U.temiftir. 

Veli B. diğer memleketlerin, 
escftmle Yunaniatanın da bui
day_ buhranı kart11anda radikal 
tedbirler aldıjını izah etmiı 
ve _fU teklifi yapmıtbr: 

HnkOmet, Yunanistanda ol-
dutu gibi, k6ylünlln elinden 
buidayı muayyen bir fiata sa-
tın alim. Ekmete muayyen bir 
fiat koyaun, artacak butdayı 
harice ıeYketlin. Fiat farkın
dan bisıl olacak zararı bükd-
met Jlldeuin. 

Bu teklif bizim için ıayam 
kabul g&rtllmemiıtir. ÇtınkU 
Y unanistanda buğday latihıali 
kendi .!h~racmı bile tatmia 
etmez. IS6JI• bir tedbirin • sa-
ten dar olan bugllnkll blltçede 

· açacağa rahne tahmin edilemez. 

Zeriyat Tahdit Edilsin 
Bu menu euahnda a6z s6y

Hyenlerden Eıkiıehlr meb'usu 
Emin Bey de fU teklifi yap
llllfbr: 

Buiday fiatlarmm dnşmeaine 
mini olmak için, buğday iıtih
ulini kontrol etmek llzımdır. 

MÜH 1 M 

Bu teklif te reddedilince, 
lstanbul meb'uau Sadeddin Be, 
başka bir tebir teklif etmiftir. 

Dünya buğday buhranından 
dolayı köylünün çektiti uran 
müstehliklere ylikletelim. Bu 
suretle hem köylilnlln yGkO 
biitün millete teşmil edilerek 
hafifletilmiş, hem de hllkümet 
bütçesinde açık zuhuruna mey• 
dan verilmemiı olur. 

En ziyade akla yakın sıörü· 
nen bu teklif olmuş, faka\ 
kongrede müzakere bu kadarla 
kapatılarak üzerinde fazla it· 
lenmemiftir. 

Bununla beraber, o gtlnden
beri buiday meselesi fırka er
klnını, ve farka ikhaatçılanna 
işgal eden bir mesele olmuttur. 

Dünya butdey buhramndan 
biıim de mlUeessir olduğumu 
muhakkaktır. Bu yüzden köyltl 
ıeçen sene yüz miJyon liradan 
f ula bir ziyana uğramııhr. 
K6ylllnlln mutazarnr olması, 
memleketin iktııadi hayatını 
ıarımııbr. Çllnkli köylü fakir 
kalınca, mahıulllnlln maliyet 
fiahnı bile alamayanca pazara 
gidip ahıverif edememiş, tile• 
car ve esnaf mlltterisini kay• 
betmif, blitOn hayatta bir 
durgunluk sılSrülmOftllr. 

O halde memleketin ikhlat 
meselesini halledebilmek için 
köylünün istihsalAtında hiç 
olmazsa maliyet fiabm alabiJ. 
mesinl temin etmek llıımdır. 

Bu nasıl temin edilebilir? 
Dütllnülen tedbirler etr.fında 
tetkikabmı ikmal etmek lizere
yim. Onlan da aynca blldi
receiim. 

KEŞ 1 F 
Me•leketlmldn •-•ıınt mlderrta 
joktor .e ldmyakerlcrlndea Hadi Pallı, 

Nazmi Aaaf, Celllyan, Ömer Şeöet, 
re Osm- Şerafetda, Beylerin tahllll 
'lllmym ye tecrObe aetlcealnde Hrl
!ea raporlaril• tesahlr •d- bir 
laaklkat. 

TiMSAH 66 
( C R O C OD 1 LE) Markah Traf Bıçaklan 

Hali• ineç çelitinden mamul olup cildi tahrlt etmez. Taravet 
n ıGıelliği te:ıyit eden iktisadi bir alettir.Heklmlerimbin rapor
larına itimat ederek her yerde Y ALMZ bu blçaldarı arayınıL 

Biçaldarın Ozerlnde 66 numara•ı bulunmaaına dikkat ediniz. 
Y •l'Ane deposu: Jatanbul Çiçelcpazar l.tratiyadi Han No. S 

Elbise Münakasası 
Ceket 
Kilot pantolor. 
Ma ifaret kumq rensi ppka 
Kumq renıf tozluk 
Kaltaralı fotin 
San bel kay111 

iyi kumqtan kahve renai olacakbr. 

S> adet 

50 " 
60 " 
60 " 
llO " 
ti() • 

Yukarda dnıleri yazılı elli takım korucu elbisesi ilh 
tarihinden yirmi atın bir mnddetle mfinakuaya konulmuştur. 

Yapabileceklerini taahbllt eden taliplerin birer numune ile 
Llleburauda mütetekkU komiaJw mlracaat etmeleri IAzımchr. 

7-7-31 



Btltün"=~~:r:umcla FAYDA DAHA MÜHLiK, DAHA MÜESSiR VE YARI YARIYA DAHA UCUZD 
Bntnn devair ve mileııeaat FAYDA latimal eder. Sinek, tahtakuruau, hayvanat Ye nebatat ve qya &zerindeki pin, b6cıek Y• bittin bqarab bir lllllİyede 6ldl1rtlr. Leke 7apmu, 7er11 mabchr. Hu .. ecsa 

Müshil "VICHY,, Maden suyu gelmiştir. Taamı hoş ve gazözlü tesiri kat'idir. Hiç ağn vermez. Deposu: İstanbul Bahçekapı 

ı·Naı·sAR 
Rakı Şarap Likör 

LE R İeee 
500 250 100 
Gramhk Gramlık Gram lak 

Kilosu Şişesi Şiteıi Şişesi 

Hususi f evkalide rakı 300 150 75 30 
Yalova rakısı 300 150 75 30 
f stanbul rakısı 200 100 50 00 
~~azilli rakısı 200 100 50 00 
Aydın rakısı 150 75 37,5 00 
Boğaziçi rakısı 150 75 37,5 00 
Konyak 200 100 
Votka 180 90 

50 25 
50 00 

Saf ispirto 400 gramlık 140, 200 gramlık 70, 
90 gramlık 32, 75 gramlık 26 kuruş. 

Halis şarap: Beyaz ve siyah, 700 gramlık şişesi 50 kuruş. 

BUNLARDAN BAŞKA 
Fransanın en meşhur muhtelif marka şampanyaları, İtalyan köpürür ıaraplan, 

orijinal viskiler, muhtelif marka cinsler, vermutlar, muhtelif marka 

Ruı prapları 

DİKKAT! 
idare mamôlah meşrubattan 6 kilodan fazla mubayaatta 

Bulunanlara yüzde 10 iskonto yapılır. 

S h il• Galata 

ahş ma a 1: içkiler 

rıhtım iizerinde İspirto ve lapirtolu 
lnhiaan idaresinin bulunduiu Kefeli 

Hanı albndaki mağaza ... 

Telefon • Bey~lu 4160 
• Dahili: 27 

Demokrasi Nedir? 
Her Türk vatandaşı bunu etrafile bilmeli ve 
anlamalıdır. Bunu bilmek ve anlamak için de 

HÜSEYiN CAHIT BEYiN 

Demokrasi 
2 cilt fjab her yer için 3 m&celledi 3,50-liradır. 

Siyasi Hürriyetlerimiz 
2 cilt Fiab her yer için 3 miicelledi 3,50 liradır. 

Vatandaşın Kitabı 
1 cilt Fiata her yer için 1,50 milcelledi 1,75 liradar. 

Kitaplannı almalı ve okumalıdır. Beş cildi 
tamamen almak istiyenlere mücellet 

olarak sekiz liradır. 
Naşiri : KANAAT kütüphanesi 

iıtehasızlık ve kuvvet.ilik h~lbnda 
B&yilk faide ve tesiri g6rillen 

FOSFATLI 
ŞARK MALT 

HULASASI 
kullanınız. Her eczanede satılır. 

FIRSAT 
mallaranın resmen tasfiyesi 

latanbul Birinci lflia memur· 
lutundan: 

Galalatada Topçular caddesin
de Abdullah Efendi lokantaaı 

itti•alinde SS No. mapıada el
biae kumat ticaretile mef1ul 
iken ilin iflia eden Tayibman 

biraderlerin mapıasında 2S tem

muz 931 cumartesi ıününden 
itibaren aon defa olarak iki hafta 

devam etmek üzere pazarlık 

auretile toptan ve perakende aahf 
yıpıl acaldır. 

Yazlık ve kıtlık, koatümlük, 
fantazi patalonluk ve par-

deıülllk, paltoluk muhtelif 

renklerde in.iliz kumatlara, fiat 
çok ucuzdur. 

Cum&dan mada her •üa aaat 
3 ten sekize kadar matazada 

müfterilere açıktır. Fıraat kaçırıl
mamalıdır. 

lıtaobul l icarct Müdariyetinden: 

lst. Lokantacılar Cemiyeti 
25-7-31 cumartesi gilnO aaat 15''• 
Beyoğlunda fatiklll caddesinde 

Londra birahane1i aalonunda 
aıaaını davetle atideki ruzı. 

namade münderiç meYadıa 

ıarBtülecetf llln olunur. 

1 - l.tıhlik ve kazanç vergi-
leri hakkındaki teıebbGaatın 
netaytcl. 

2 - Yartlım aanclıtı niıam
aam,al ve tetkilltı 

3 - C.aılyetin ( 930 ) be1ap 
blllnçoau, 31 biltçeal 

dLD:saülJİİZ o u .•• 
· ıi"-~ o sızı 
ötJ>üaEBiLiA 

SiNEKLER. bir çok ÇOCUKiarın -· yatına 
varmadan ölmalerlne t.ebeblyet veren ço

cuk lehaJlnln glrayetlnln baflıca amlllerldlr. 
Sinekler aynı zamanda her sene binlerce ki• 
tinin ölOmüne badi olan tıro haetalıiını buı..
tırdıkları albl kuf palazı, lekarlatln ve hlttA ve
remin bile vaaıtal elrayetıeridlrler. Sinekler 
mUzehrefatta Yatar ve oradan doirudan doi
ruya yem.-Clerln Uzertne konar. Onun için evi
nizi ve kendinizi onJara kartı m-un bulun
durmanız 11.zımdır. 

Flit, sinek, sivrisinek, pire, karınca, sQve, 
tahtakurusu albl h&f&ratı ve bunların tohum
larını imha eder. Hataratı öldürür fakat lnean
lara asil zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. 
Leke yapmaz. Fllt'I dıter haf8rat imha edici 
eczalarla tefVlf etmeyiniz. Siyah ku,aklı aarı 
tenekeler üzerinde asker markasını isteyiniz. 

FLiT PDSKDRTDNDZ 

Mılı lıtil#•lıl iMii lf•ll maJl#flı Fllt. ıımıı 111Urll tMıttlıldı 11tıı111atta11r 

U11Uml .,.,_.: J. BERT ve ŞÜREKAsl latanbul • Galata VoJYocla Haı• 

:4ba;

RADYOLIN 
Diş MACUNU 

Mütehassıs diş tabibi, doktor 
ve eczacı beylerin hergün has
talanna kemali emniyetle tav
siye ettikleri yegine macun 
RADYOLINdir. Kendi dişleri
nizle, yavrularınızın ve aile
nizin dişlerini RADYOLIN diı 
macunu ile yıkamalarına f ev
kalide itina ediniz. 

Çünkü : RADYOLIN onların kıymetli 
sıhhatlerini muhafaza edecek dünyanın 
< n sıhhi diş macunudur. 

Cilt ve zührevi hastalıklar MIHehuaııı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
atanbul emrua alhrevlye dl.,aneerl bqheklml 

BugUn Beklenilen Va 
G&I Cemal • Tllrk -
Aaya-T&rk- Mudanya, 

ilkten 
Millet Tllrk • Rlsaclea 

1 

F ey az - Tnrk - Ban dl.fiil 
Umbriya -ltal,,...-ce!llot'll!a 
Kapo V ado - kalyan .. 

tenceden 
Galilea -Alman-K~ıten 

Bugun Gidecek Vapur 
Vatan - Tnrk - Rizeye 
Seyyar • Tnrk - lzmire 
Bursa - " .. Cideye 
Marmara - Tllrk - Mud 

Gemliğe 
Bandırma -Türk-Karabi 
Karlanğıç - " - lzmite 
Gilzel Bandırma -T&rk· 

dırmaya 
Kapo V ado - ftalyan -

vaya 
Kaldea - ltalyan- K6ıte 
lmbroa - Alman - Kasten 

Seyrisefain 
Merk~ı acentHl: Galata kap 
Bqı B. 2362 .Şube aeenteab 
keel Mlhlrdu ude ham 217 

MERS N POSTASI 
( Anafarta ) 24 Temm 

Cuma 1 O da Galata Rıh 
mandan kalkacakbr. 

TRABZON POST ASI 
( Karadeniz ) 23 Te 

muz Pertembe 17 de • 

TAVİL ZADE VAPU 

Muntazam Ayvahk Post 

,.!~!! 
17 de Sirkeciden hareke 
Gelibolu, Çanakkale, Kllç 
kuyu, Albnoluk, Eclre 
Burhaniye ve Ayvabia aY 
edecektir. 

Y oldı bileti vapurda da 
rilir. Adres: Yemifte Tavilza 
biraderler. Telefon: lat. 221 

lat .. bal ikinci icra llemurlu,...._. ..... 
Blr borçt .. dolayı malıc:us ye ,_..._ 
mukarrer bulunaa kapah Ford 
ve No. 61S tabell aumarah huaul 
mobll 26-7·931 tarihine allaadlf 
ılinll •-t 12 den ıs,so a kadar b 
sayede Taksim me7duıacla ~ık 
ma auretlle aablacatıac19a tali 
lar sin H aaab meaktnla aa 
huar bulunacak ... _ tsl· 
dosya .umaraaile mllracaatlan Uaa 
nur. 

SON POST~ 
evmı, S&7ul, Hancllı n Halk ıaı.aı' 

W.... ı ~ Nuruoım...ı,e 
ş..ı llObjı ss. J/ -telefoaı ldab:al - 2>HJ 

Ped~ kut91tı lataabul - 7U .. 
telr-af. 'btaabul SON POS'f,. 

ABONE FIATI 
tORJdY& - ECMol~ 

HOO kr. ıs. .. 27D' kA 

750 • 6A7 1'00 il -• s • 800. 

uo • 1 .. JOı) ' 

Geleaeyrak rari Yerllıın&. 
lılaıardaa meullyot alı ı •'" 

S - Yudım aanclıtı-...idare ------------- --- - ------- -----· 


